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Et o ye blikksbilde
Den 3. septemter1986var jeg sikkerpd at jeg var pAvei til helvete. Jegvar livredd, virret rundt i HamarsgAgatemidt pe natta
fordi jeg ikke greide d vere hjemme.Til tross for at jeg ikke var
psykotiskhaddejeg en sterkopplevelseav A std p; kantenav et
stup hvor jegville fallened nArsom helst...bareet skritt til, og sd
ville jeg vaereder, i helvete.
I min angst ringie ieg til slutt politiet fra en telefonkiosk.
Det kom en patruljebil og plukket meg opp. politiet ringte legevakta..Legensom kom, ringte til Sanderud,det psykiatrislkesyfe_
husethvor jeg var dagpasient,
for A fd meg inn alt. Oe ville ikke
ta i mot meg.SAble jeg overlatttil megselvigjenog virret videre.
JegvAgetlareikke A gAhjem,sAtil slutt gikk jeg til Sanderud.Det
var sju kilometerii gA,da jeg kom fram,var jeg s6sliten,sAslten,
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men jeg visste at nattevaktenevar pe jobb fremdeles,og at de
ikke ville siippe meg inn. Sii ;eg ventet til jeg vissteat dagvaktene
var pi plass for jeg gikk til avdelingen.Da fikk jeg komme inn,
men jeg fikk korreks for oppforselenmin den natta.
Hva var det som forte meg fram til den septembernatta,
og hva forte meg videre til at jeg i dag selv er i arbeidsom psykiatrisk sykepleier,og ogsAhar en diakoniutdanning som en ekstra
ballast?

Eg e n bakgrunn
Jeghadde bakgrunn fra karismatiskekristne miljo. Forst fra pinsemenighet,og se fra et kristent fellesskap(heretter kalt "Fellesskapet")som etterhvert utviklet segtil 6 bli en trosmenighet.
Med trosmenighetmenerteg en nrenighetsom har forbindelsemed trosbevegelsen,
eller herlighetsteologien
som den ogsa
kalles. Det er en sterkt karismatiskbevegelsesom forkynner at
den kristne har rett til alle himmelens
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synet sier at mennesketer en dnd,
som har en siel, som bor i en kropp.
Det er Andensom er det egentligemennesket,og det er inden
som er blitt frelst og fullkommen. I dennefullkomne 6nden er all
Guds kraft deponert,slik at den kristne kan ta den i bruk.
For det enkeltemenneskekan dette opolevessom en fantastiskmite i levesom kristenpi, man snakicer
om at man lever
et seirendekristenliv og har uden troendesautodtet,, altse en
autoritei sonr er lik Guds, og hvor den kristne selv kan kontrollere livets utfordringer.Sd ienge livet gdLrbra kan dette vere
svert sAbesnerende,man har det fantastiskgodtl
Men nir livetsbesverlighetertrengersegpA,kan det bli
verre.NAr den kristne ikke greieri ta autoritet over sykdom som
rammer eller andre problemersom dukker opp, da blir det lett ri
tenke pd seg selv som en mislykka kristen, en som ikke greier A
ta i bruk den autoritetenGud alleredehar eitt. Ekstraille blir det
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hvis psykiske plager gjor seg gjeldende, for dette blir som regel
tolket som angrep fra onde Andsmakter. Onde indsmakter som
vil odelegge den troendes seirende kristenliv Men det er den
enkeltekristne som har ansvaretfor i ordne opp med Ancismaktene, for Gud har allerede gitt alt som behoves (For mer om trosforkynnelsen, se Johannessen1996).
Er det sA riktig A kalle trosmenigheter for sekter? Jeg vil
nesten svare tja, for pi mange miiter oppfyller de flere kiennetegn
pe sekier.Roness(1988)beskriver sektersom at de har ei et felles
trossystem, en hoy grad av sosial samhorighet, en omfattende
innflytelse over medlemmenes atferd og livsforsel og en karismatisk (eller guddommelig) makt i gruppen eller hos dens leder.
Noen trosmenigheter kan vere sA lukket at sektbetegnelsen passer. Andre er vanskeligere ii plassere, men ved nprmere ettersyn fungerer menighetene mer eller mindre sekterisk
slik at det blir vanskelig for det enkelte medlem i skille seg utDet A skille ses ut forer for

mangetil at de til slutt bryter ut, dyttes ut eller faller ut. Betegnelsen <Det er inden som er det
avhopperbrukes som regel,det vil egentligemennesket,og
ogsi jeg gjorei fortsettelsen,
selvom det er inden som er blitt
det i "hoppe n1,"pAmangemiter er frelst og fullkommen. I
en mer aktiv handling enn de fleste
denne fullkomne Andener
har krefter og mot til.
Nir jeg i ettertid ser tilbake all Guds kraft deponert,
pi min tid i Fellesskapet
er det flere slik at den kristne kan ta
ting som tycler pi at det fungerte den i bruk."
som et sektmiljo. I begynnelsenvar
det fantastisk godt A vere der. Det
var en lett stemning, alle virket si
glade og entusiastiske.Og jeg ble tatt i mot pd en bAde inkluderende og omsorgsfull miite. Det var som om ii komme hjeml
Det tok tid for jeg oppclaget at alt ikke var sii bra som det
virket likevel. Lederen var ubestridt i sin rolle. De som stilte kritiske sporsmAl b.le satt kraftig til veggs, ofte ogsri ledd av Det ble
lagt et betydelig press pA den enkelte om e slutte opp om
Fellesskapetssamlinger og aktiviteter. Et fyndord om deltakelse
var at (det er bedre med ti som er brennencleenn hundre som
bare dilter mecl". Medlemmer i andre kirkesamfunn ble ofte latterliggjort og satt i et dArlig lys. Enten hadde de ikke forstett, eller
de sto i mot det verk Gud ville gjore. De kunne omtales som
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(torre og religiose". Det ble ogsAstilt sporsmAlved om prester i
det hele tatt var kristne.
For min egen del fikk jeg aldri oversikt over selve laeregrunnlaget mens jeg var med i Fellesskapet.Jeg regnet ikke med
.rt det var stor forskjeil fra den karismatiske bakgmnnen jeg
hadde. i Fellesskapetble bare troen tatt enda mer pa alvor. I motsetning til de etablerte kirkesamfunnene hadde vi forstitt hva
kristenclomegentlig er, og dpnet oss for det verk Gud ville gjore!
Niden som frelsesgrr.rnnlag
ble forkynt. Men det ble sarntidig sagt at clet ikke var nok, det var bare starten p.i kristenlivet.
Man kunne ikke bli i niden, men mitte vokse til 6 bli en seirende
kristen som kunne ta i bruk alle Guds gaver.leg greide ikke i ler.e
opp til disse ielealene.Jeg greide ikke slippe meg los pi motene
slik som de andre. Jeg greide ikke 6 tale h6yt i tunger,o6;jeg folte
ikke at jeg ba pti riktig mtite slik at ieg ville fA bannesvar
SA jeg oppsokte lederne i Fellesskapet for d fA hjelp til A
klare i leve et seirendekristenliv (Hielpen" ieg fikk, var at jeg ble
cliagnostisertsom besatt av hele 26 demoner.Ol'er mange dager,
i flere timer hr.er dae ble disse demonene forsokt drevet ut. Til
slutt fikk vi alle en opplevelseav at den siste demonen iors'r,ant.
Jeg svevde i en salig lykkerus i et par
Sd kom nedturen, jeg begynte i
<Ekstraille blir det hvis uker.
royke igjen til tross for at nikotindepsykiske plager gjor seg monen skulle v€rt drevet ut. Hvis
gieldende,for detteblir denne demonen hadde kommet tilbasom regel tolket ke, hadde da de andre ogs.i kommet
som angrepfra onde tilbake?
Det var da problemene mine starindsmakter.>
tet for alvor. Jeg svingte mellom A
vare i "hallelujastemninp;"til i fole
.rt jeg balansertepi kanten av en avgrunn hvor demonene halte
og dro i meg, Jeg oppsokte hjelp til slutt, og siartet min karnere
som psykiatrisk pasient.
I Fellesskapetble det sett negativt pA at jeg hadde kontakt
nred psykisk helsevern.Ifolge kon.r til lederen var det "fullt opp
av onde 6ndsmakter" pi det psykiatriske sykehuset,sAyegmAtte
komme meg bort derfra. Jeg greide ikke d leve i denne spenningen, sii til slutt brot jeg kontakten med Fellesskapet.
Som psykiatrisk pasient ble jeg etter hvert temmelig kronifisert. Jeg pireidemeg ikke l.rjemme,og hadde utallige innleggelseri de kornmende ira. Fsrst lire Ar etter min forste polikhnrs-
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ke konsultasjon ble det grepet fatt i de religiose vanskelighetene.
ieg hadde ikke snakket om det religiose pA lenge, for det var jo
ingen som ville hore. Etter den natta jeg beskrev i innledningen
ble de religiose sporsmAlene jeg strevde med tatt pi alvor, og jeg
ble anbefalt samtalermed sykehuspresten.
Allerede en uke etter den vonde natta hadde jeg min forste samtale med presten,Jeg motte til
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jeg var, og lot meg fortelle om hva jeg kristne som har ansvaret
hadde opplevd. Han kjente lederen i for i ordne opp med
Fellesskapetog hadde hatt et godt indsmaktene, for Gud har
inntrykk av ham. Jeg opplevde det allerede gitt alt som
likevel som at han trodde meg. selv behoves.i,
om han ga uttrykk for undring over
at det var slik jeg fortalte. Han kom
ogsi med undrende sporsmdl til den religiose praksisen jeg beskrev, slik at jeg selv fikk anledning til A tenke at kanskje var ikke
dette den enesteog rette meten A leve som kristen pA.
Selv om jeg behancllingsmessigendelig hadde kommet
inn pA riktig spor gikk det likevel lang tid for jeg ble trygg i tilverelsen igjen.Jegvar mye innlagt, og ble uforetrygdet i 1987.Pd
manElem.iter hadde jeg fatt en identitet som psykiatrisk pasient
og visste ikke hvordan jeg skulle klare i leve som noe annet.

Tilfriskning
Like for pAske i 1990 falt ting pd plass. Forut for dette hadde
demonangsten n€rmest eksplodert. Jeg levde i angsten nesten
dognet rundt, veget knapt 5 sove,fordi jeg var sAredd for 6 miste
kontrollen over eventuelle demoner. I min fortvilelse tok jeg kontakt med lederen i Fellesskapet for A sjekke ut hvordan han nA
ville forholde seg til demonutdrivelsenesom hadde vaert.Miten
han motte meg pA var ganske oppklarende. Han ville be for meg,
og i bonnen begynte han A befale demonene om 6 slutte og plage
meg. Da forsto jeg - han har jo ikke forstett noen ting! Det har
aldri vert noen demoner! Opplevelsenvar som A ha vert pA en
karusell i irevis og sA plutselig stoppet karusellen,og det var
helt rolig rundt meg.
Etter denne hendelsen gikk bedringen veldig fort. Jeg
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begynte dLgA i kirken, og fikk etter hvert stort behov for A sette
meg inn i hva det var med min reiigiosebakgrunn som gjorde at
det gikk si galt som det gjorde.
For i settemeg inn i det lestejeg bide kritiske boker og
boker av trosforkynnere.jeg skaffetmeg ogsakassettermed taler
av ledereni Fellesskapetfor i hore om det han forkynte faktisk
var i trad med trosforkynnelsen.
Samtidig var det et sterkt fokus i
det si riktig i kalle mediapdLnoenav dissemenighetene
"Er
trosmenigheter for sekter? pd den tida Det som kom fram i
mecliahadde storelikhetstrekkmed
teg vil neiten svare tia, for det jeg selv hadde opplevd
Jo mer
pa mange marer oppryue,
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skrt behov foi i informere andre,
som f. eks. ledere innen kirken, om
alvoret. Etter hvert ble jeg ganske
frustrert over at det si Dt til at manse ikke svntesdet var sAalvorlis.
I ettertid kan jeg se at atferden min den gangen nok var
litt i overkant ivrig. Jegvar som den nyfrelstesom nettopp hadde'
sett lyset og som bare matte formidle det videre. Etter hvert forsto jeg at livet mitt ville bli for snevert hvis jeg kun skulle jobbe
med alle problemeneknyttet til det i ha vart i sekter.Sd jeg trappet ned aktiviteten og brukte min nyervervede energi og friskhet
til A begynne med utdanning i stedet.
I tillegg til angsten for i vare fortapt var ciet vanskeligste
for meg den gangen d mste verden utenfor Fellesskapet.Det var
vanskelig A bli trodd, og om noen trodde pd no<'av det jeg fortalte, sii trodde de i hvert fall ikke pdLat det var sd ille som det var.

Om i mste verden utenfor Fellesskapet
Den fsrste ut{ordringen for meg var 6 mote psykiatrien. Angsten
og fortvilelsen min var primert knyttet til at jeg var redd for i
v€re fortapt, og jeg var redd for d vare besattav et ukjent antall
demoner. Jeg var ogsA redd for 6 miste det sosiale nettverket jeg
trossalt hadde i ,.Fellesskapet".
Risikoenvar hoyst reell, i og med
at jeg mitte ta del i den rAdendevirkelighetsforstAelsenfor fortsatt ha noe der d gjore.
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Mitt forste mote med psykiatrien var poliklinisk, jeg fikk
samtale en gang i mineden med en assistentlege.Legen som
hadde henvist meg til psykiatriskbehandlinghadde relatert
angstenmin til demonutdrivelsenei Fellesskapet.
Allerede i forste time flkk jeg hore at det nok ikke var dette som var de egentlige problemenemine. I stedetfor 6 la meg fortelle om det som var
bakgrunnen for henvisningen,begynte legen d sporre om hvordan barndommenmin haddevert.
Det gikk ikke bra med meg. SAnoen m6nederseinereble
jeg innlagt for forste gang pA akuitpsykiatrisk avdeling. Heller
ikke der var personaletvillig til A gd inn pA min religiosebakgrunn. Hvis jeg provde A snakkeom det virket det som om personalet folte seg ubekvemme,og de begynte A snakke om noe
annet. SA satt jeg der, med min angst og depresjon,men mAtte
finne andre mAter6 forklare det p6 som personaletkunne greie A
forholde segtil.
I nesteomgangvar det vanskelig i mote livet utenfor bAdeFel- <Et fvndord om deltakelse
lesskapetog psykisk helsevern.For var ai <det er bedre med ti
hva skulleiee eeentliesnaLkemed
... som er Dfennenoeenn
vanligemenneskerom? Livet mitt :---,-- ------:----haddi jo i mangeiir blitt levd innen- hundre som bare dilter
for fsrst et sektlrisk miljo og si pA et med>>'>>
psykiatrisk sykehus. Jeg visste lite
om hvordan folk flest levde og tenkte, og de igjen hadde vanskelig for A forstd mine referanserammer. I det hele tatt folte jeg meg veldig ser og utenfor.

En m en ighet som passer for me g ?
Jeghaddeet stortbehovfor A deltai en menighetssammenheng.
Men jeg visste ikke riktig hvor jeg skulle gi, for jeg var sAredd
for i kommeinn i usunnemiljoerigjen.
Samtalenemed sykehuspresienhaddepA sikt vaertveldig
oppklarendefor meg nir det gjaldt A fA et trygt stAstedsom kristen. Jeghadde landet veldig pri at det enestesom gjorde meg til
en kristen,det var Guds verk gjennomJesudod og oppstandelse.
"Niden" ble mitt nye favorittord, og jeg folte meg trygg i at det
ikke var 1egselv som skulle strevefor i vare god nok for Gud.
Jegregnetmed at det var denneforstielsenjeg ville finne

Br i th

D v bi ng

i kirken, si jeg begynte A gA der. Den forste tiden i kirken var
vanskelig fordi jeg folte meg veldig ensom. Ingen hilste pd meg
etter gudstjenester, og jeg viget ikke A ta initiativ til 6 hilse pd
noen selv. Jeg loste det med A skrive brev til en av prestene. Hun
ringte til meg noen fi dager etterpa og inviterte meg til en samtale. Hun spurte meg ogsA om jeg ville vere med pi A stelle i
stand til kirkekaffe like etierpA, noe som ga meg god anledning
til A bli kient med flere.
Ensomhetsfolelsen var et lite problem i forhold til det som
skulle komme. Om hosten, bare noen mineder etter at jeg hadde
begynt i gA i kirken, skulle det vare en stor felleskirkelig moteaksjon med en kjent predikant. En predikant som ogsA var velkjent for meg fra min karismatiske fortid.
Kirken deltok aktivt i dette, en av prestene var sAgarleder
i aksjonskomiteen. Dette opplevde jeg n€rmest som et svik.
Noen av mine nye bekjente i kirken reagerte negativt pd at ieg var
negativ Jeg fikk hsre at selv om jeg hadde opplevd det vanskelig
ikarismatiske miljuer, sJ m.itte ieg
tile at andre opplevde det som posi<I motsetning til de tivt. Og det gikk ikke an i kritisere
andre kristne pA den mAten- det viketablerte kirkesamfuntigste var jo at folk ble frelst! Fra noen
nene hadde vi forstett
var beskjeden krystallklar: Hvis jeg
hva kristendom egentlig
ikke talte fellesmotenekunne iee io
" '
er, og aPnet oss L^-^ L^1r^
.' ,^^ gikk
pA
bare holde meg unna!
Jeg for det verk Gud ville
mestror a se
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Det var som jeg hadde fryktet.
Motestrukturen, sangene og prekenformen med inderlige innkallinger til
folk om i komme fram til forbonn var som jeg husket fra nesten
15 Ar tilbake i tid. Ikke bare var prekenformen den samme, til og
med prekenene! En del av predikantens taler var utgitt i bokform
pi 1970tallet, ieg gikk hjem og sjekket i boka, og ganske riktig,
det var de samme talenel Pi bokbordene i mstelokalet 16 dei
bsker til salgs som var skrevet av kjente trosforkynnere.
Egentlig fikk jeg mesi lyst til A gi opp i vere aktiv som
kristen. Samtidig var leg litt trassiSog ville ikke gi meg. Selv fant
jeg sAnn glede i kirkens former, i liturgien, i leren. Det i kunne
gA til nattverd, fA hore at "alt er ferdig", det A fA slippe selvstrevei, det i fi hvile i nAden. Jeg kunne bare ikke fatte at kirkens
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mennesker,ogse prestet kunne snske d importere virkemidler
fra trosbevegelsen.
Jeghorteat de snakketom ai "Gud har mer d
gi,, og leg kunne ikke forstA clem. Det var jo akkurat det jeg

hadde levd i tidligere, dette jaget
etter sterkeindelige opplevelsersom
<Man kunne ikke bli i
jeg ikke fikk til.
Jegble sint ogsi. Sint pA clisse nAden,men mAttevokse
velmenende kirkemenneskene som til e bli en seirendekristen
ikke rirr interessertie setteseg inn i som kunne ta i bruk alle
hva slags leregrunnlag ytringsforGuds gaver.,
mene i karismatiske sammenhenger
bygget pd. Teg tikk hor.' dt ..nir jeg
opplever dette som bra, da mi dei
vere fra Gud". Etter hvert larte jeg e
bli litt mer dipklmatisk, d ikke vere sd tydelig pzi hva jeg mente.
Men det forte o1;si til at jeg ikke orket i engasjeremeg i en tradisjonell menighet da jeg seinereflvttet til Oslo.

Andre avhopp ere
Sd langt fra min historie. Gjennom 6ra har jeg fAtt mange bekreftelserpi at historien ikke er unik. Gjennom de 15 iira som har gAtt
siden jeg ble frisk har jeg nTott a','hoppere fra forskjellige sekteriske miljrner, alt fra meni.gheter med tilknvtning til trosbevegelsen
til miljoer som ikke engang er religiose,som for eksempelTvind.
Uansett hvor forskiellig bakgmnn vi har hatt, har det vist
seg at erfaringene vire er veldig like. Det ideologiske innholdet
har selvfolgelig variert, men ogse der har det vart overraskende
store likheter. De storste likhetene dreier seg ont en tro pe at
enkeltmennesket n€rmest skal fungere som et overmenneske,
bare det tror pd riktig rnite, bekjenner p;i riktig mAte og engasjerer seg tilstrekkelig.

A mote avhoppere pi individnivi
Fra forskjellige hold har det blitt rapportert at mange avhoppere
fra sekier fAr store problemer i etiertid ({.eks.Fosheim og Aarnes
i993 og Sveinall 2000).Ut fra min erfaring er disse problemene
som resel relatert til fire omrAder:
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1. De som skyldeslaren, ideologien.
2. De som skyldesvonde opplevelserman har hatt i sekten,som
for eksempeldemonutdrivelsereller at man har vart utsatt for
betydelig pressfor A endre seg.
3. De som skyldesat man er i en multitapsituasjon,man har mistet troen, tilhorigheten og drommene og visjonenefor framtida.
4. De som skyldesmotet med samfunneti ettertid, da ogsi motet
med andre religiosesammenhenger.
I forhold til de tre forste punktenetenker jeg at bede sielesorgere
og personellinnen psykisk helsevernhar mye av den basiskunnskapende trengerfor A mste avhopperepa en god mate.Det kan
ikke forventes at de skal ha detaljkunnskapom problemerpga sektdel<<Hjelpen> jeg fikk, var at takelse. bet stm likevei
krrrr.e
jeg ble diagnostisert som forventeser at de er i stand-a
til 6 fange
besatt av hele 26 demoner. opp disseproblemene
nArde er aktuOver manqe daqer, elle. Derettergir det an A innehente
den kunnskapsomer nodvendigA ha
i flere timer hrrei duell"
disse demonene for'sokt for 5 kunnemoteden enkelte.Bokene
av Fosheim& Aarnes og Sveinall er
ar"""t
nyr qe r sa mare.
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Menighetens

sj elesorgeriske utf ordring

BAde jeg og mange andre avhoppere har erfart at det gAr relativt
greit 6 forholde seg til "vanlige folk", de som ikke er aktivt troende i noen retning. De store utfordringene har vist seg A komme
i det man har provd d etablere seg i en ny menighetssammennen8.
Jeg har allerede beskrevet noen av de erfaringene jeg
selv gjorde. I ettertid, og spesielt da jeg tok diakoniutdanning har
jeg reflektert mye over hvorfor det var slik.
I enhver menighet vil det vere noen som ikke er fornoyd med tingenes tilstand som de er. Slik tror jeg det mA vere
for at en konstruktiv utvikling skal kunne skje. Men det kan ogsd
fsre til en usunn utvikling. Noen kan vere misfornoyd nettopp
fordi de onsker mer av det de ser i trosmenighetene. De ser engastementet, gloden for 6 evangelisere og den friske stilen pe
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samarbeid fon
ikke tilstede n
pi andre men
ler i leren P
som mennesk
nlnSen og syn
oppgis ogsi so
si nei til sama
i rapporten at
omsorg er st(
som tidligere I
kristent sente
Jeg vat
jeg motte en P
tert over hvor
prest. En son
menigheten h'
ikke engang o

motene.De onsker ikke i forlate egen menighet, men onsker at
denskal endres i en tilsvarende retning. Sii fAr de flere med seg,
og foresl;r d invitere forkynnere fra karismatiske menigheter til
egnearrangementer. Det er selvfolgelig i beste mening, for de
onskerjo bare i{ fi mulighet til e ta troen sin enda mer pi alvor.
Videre kan lovsangsformen fra andre sammenhenger tas i
bruk, ofte ogsd,de samme sangene.Ungdomskoret kan arrangere
felleskonsert med en karismatisk menighets ungdomskor, og
medungdomspastorenderfra til d holde appell. Mange stederer
det ogsd tradisjon for d ha Arlige fellesmster hvor alle menighetenepa stedetstAr sammen.
Alt dette er jo si bra i utgangsplrnktet. Det er flott at kristne uavhengig av konfesjon kan samarbeide. Ogsd Den norske
kirke er opptatt av slikt samarbeicl,og arbeider spesieltgjennom
Mellomkirkelig Rid for A bAde styrke menighetenes kunnskap
om andre kirker, og stimulere til stsrre fellesskap og forsiaelse
mellom kristne pd lokalplan. For 6 styrke denne kunnskapen om
trosbevegelsenble det i 1992 nedsatt en arbeidsgruppe for A utrede de skumeniske utfordringene i mote med trosbevegelsen.
Gruppens arbeid ble lagt fram i en rapport i 1995 (Nilsen, Tielle
& Tveit 1995).
I konklusjonen sier rapporten nei til samarbeid med trosmenigheter,men ja til samtaler.Begrunnelseneer blant annet at
samarbeid forutsetter gjensidig respekt, en forutsetning som er
ikke tilstede nAr trosmenigheter ser
pe andre menigheter. Siore forskjel-

ier i leerenpi vesentligeomraier <I Fellesskapet ble det sett
tom *e.,tterkesynet, sy; p/r forso- negativt pi at jeg hadde
ningen og synet pe lederesautoritet kontakt med psykisk
oppgisogsdsomen viktig grunn til d helsevern.o
si nei til samarbeid.
Det slis ogsAiast
i rapportenat "behovetfor pastoral
omsorg er stort for de mennesker
som ticlligerehar vart i kontaktmed ellervert medlemmerav et
kristent senter/ fellesskap".
Jegvar heldig i mitt mote med "pastoralomsorg, iordi
jeg motte en prest som tok meg pli alvor. I ettertid har jeg reflektert over hvordantlet kunne gdtt hvis jeg haddemott en annen
prest. En som ville forsvare A samarbeidemed pastoren og
menighetenhr.orjeg fikk mine sdr.Det kunnegitt si ddrlig at jeg
ikke engangorker A reflektereferdigl
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Jeg tror prester og andre ma vere tydelige pA hva de stAr
for, og hva de ikke stir for. Dette kan innebaere;isette tt,delige
grerrser i forhold til andre menigheter. Det kan ogs6 innebere .i si
nei til onskene fra egne medlemmer. Dette vil helt sikkert ikke alltid vzere popul.rrt. Men det er et sporsmAl om hvor lojaliteten
skal r'€re. Hvis et samarbeidog / eller endringer i egen menighet
biele gAr pA bekoshring ar. lojaliteten til kirkens bekjennelse,og
pd bekostning av omsorgen for det enkelte menneske, da vil jeg
pasta at prisen for samarbeid og
endringer er for hoy.
En menighet som kan oppleves
"I tillegg til angstenfor i
vare fortapt var det som et trygt omsorgsfellesskap for de
vanskeligstefor meg den som har forlatt et sektmiljo, det vil
gangeni mste verden vere en menighet som er god for alLe,
uansett hr,iike sar livet har pif611
utenfor Fellesskapet.>
dem. Paulrrstar litt tak i oss, og kanskje rister litt i oss nir han sier at: "Vl
som er sterkL',mi bare sztakhetenr:
hLts
dan somtr srnke,og ikkt barc ftnke pd

osss{rz).Hrd,"oS?rrnzrossstr'altenkepd sin nesteoggion:det somt til
bcstcfor lnn, og sotntjenertil d byggeopp.,
(Ront.15,1-2).
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