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A forlate - men til hva?
Refleksjoner rundt det i forlate et sektmilis

De.t d_ forlate en sekt eller en sektfungerende mcnighet kan fare til aans_
keligheter pd mange onrdder. Tidligere medlemtier har biskreuet bdde
psykiske, dndelige og teologiske prr,hlemtr. Mattqt har tross 0lt heaart
sirt tro.og har onsket d engnsjert s,'s i l7o?i3l?ei igien. Md utgangs_
pu1rkt i egne erfnringer uil jeg i denne nrtikkelen prit:e ri t,ise noei aa de
utfordringer athoppere dn kan mote.

Et oyebl ikksbi lde

Den 3. septemter 1986 var jeg sikker pd at jeg var pA vei til helve-
te. Jeg var livredd, virret rundt i Hamars gAgate midt pe natta
fordi jeg ikke greide d vere hjemme. Til tross for at jeg ikke var
psykotisk hadde jeg en sterk opplevelse av A std p; kanten av et
stup hvor jeg ville falle ned nAr som helst... bare et skritt til, og sd
ville jeg vaere der, i helvete.

I min angst ringie ieg til slutt politiet fra en telefonkiosk.
Det kom en patruljebil og plukket meg opp. politiet ringte lege-
vakta..Legen som kom, ringte til Sanderud, det psykiatrislke syfe_
huset hvor jeg var dagpasient, for A fd meg inn alt. Oe ville ikke
ta i mot meg. SA ble jeg overlatt til meg selv igjen og virret videre.
Jeg vAgetlare ikke A gA hjem, sA til slutt gikk jeg til Sanderud. Det
var sju kilometer ii gA, da jeg kom fram, var jeg s6 sliten, sA slten,
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men jeg visste at nattevaktene var pe jobb fremdeles, og at de
ikke ville siippe meg inn. Sii ;eg ventet til jeg visste at dagvaktene
var pi plass for jeg gikk til avdelingen. Da fikk jeg komme inn,
men jeg fikk korreks for oppforselen min 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 arbeid som psykia-
trisk sykepleier, og ogsA har en diakoniutdanning som en ekstra
ballast?

Egen bakgrunn

Jeg hadde bakgrunn fra karismatiske kristne miljo. Forst fra pin-
semenighet, og se fra et kristent fellesskap (heretter kalt "Fel-
lesskapet") som etter hvert utviklet seg til 6 bli en trosmenighet.

Med trosmenighet mener teg en nrenighet som har forbin-
delse med trosbevegelsen, eller herlighetsteologien som den ogsa
kalles. Det er en sterkt karismatisk bevegelse som forkynner at

den kristne har rett til alle himmelens

<Menneskesynet sier at ff:]tgil"ffi]ff ffi ';:*";ff;ff ff:T
mennesket er en end, som ne, md han hJndle i tro pi at Gud

har en siel, som bor i en allerede har gitt ham foi eksempel
kropp' " lli'ff :ru,,T'::*:i::"^ilTl"l;1.

synet sier at mennesket er en dnd,
som har en siel, som bor i en kropp.

Det er Anden som er det egentlige mennesket, og det er inden
som er blitt frelst og fullkommen. I denne fullkomne 6nden er all
Guds kraft deponert, slik at den kristne kan ta den i bruk.

For det enkelte menneske kan dette opoleves som en fan-
tastisk mite i leve som kristen pi, man snakicer om at man lever
et seirende kristenliv og har uden troendes autodtet,, altse en
autoritei sonr er lik Guds, og hvor den kristne selv kan kontrol-
lere livets utfordringer. Sd ienge livet gdLr bra kan dette vere
svert sA besnerende, man har det fantastisk godtl

Men nir livets besverligheter trenger seg pA, kan det bli
verre. NAr den kristne ikke greier i ta autoritet over sykdom som
rammer eller andre problemer som dukker opp, da blir det lett ri
tenke pd seg selv som en mislykka kristen, en som ikke greier A
ta i bruk den autoriteten Gud allerede har eitt. Ekstra ille 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
enkelte kristne som har ansvaret for i ordne opp med Ancismak-
tene, for Gud har allerede gitt alt som behoves (For mer om tros-
forkynnelsen, se Johannessen 1996).

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 sekter som at de har ei et felles
trossystem, en hoy grad av sosial samhorighet, en omfattende
innflytelse over medlemmenes atferd og livsforsel og en karisma-
tisk (eller guddommelig) makt i gruppen eller hos dens leder.

Noen trosmenigheter kan vere sA lukket at sektbeteg-
nelsen passer. Andre er vanskeligere ii plassere, men ved npr-
mere ettersyn fungerer menighetene mer eller mindre sekterisk
slik at det blir vanskelig for det enkelte medlem i skille seg ut-

Det A skille ses ut forer for
mange til at de til slutt bryter ut, dyt-
tes ut eller faller ut. Betegnelsen
avhopper brukes som regel, det vil
ogsi jeg gjore i fortsettelsen, selv om
det i "hoppe n1," pA mange miter er
en mer aktiv handling enn de fleste
har krefter og mot til.

Nir jeg i ettertid ser tilbake
pi min tid i Fellesskapet er det flere
ting som tycler pi at det fungerte
som et sektmiljo. I begynnelsen var
det fantastisk godt A vere der. Det
var en lett stemning, alle virket si

<Det er inden som er det
egentlige mennesket, og
det er inden som er blitt
frelst og fullkommen. I
denne fullkomne Anden er
all Guds kraft deponert,
slik at den kristne kan ta
den i bruk."

glade og entusiastiske. Og jeg ble tatt i mot pd en bAde inklude-
rende 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 kri-
tiske 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
Fellesskapets samlinger og aktiviteter. Et fyndord om deltakelse
var at (det er bedre med ti som er brennencle enn hundre som
bare dilter mecl". Medlemmer i andre kirkesamfunn ble ofte lat-
terliggjort 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 ogsA stilt sporsmAl ved om prester i
det hele tatt var kristne.

For min egen del fikk jeg aldri oversikt over selve laere-
grunnlaget mens jeg var med i Fellesskapet. Jeg regnet ikke med
.rt det var stor forskjeil fra den karismatiske bakgmnnen jeg
hadde. i Fellesskapet ble bare troen tatt enda mer pa alvor. I mot-
setning til de etablerte kirkesamfunnene hadde vi forstitt hva
kristenclom egentlig er, og dpnet oss for det verk Gud ville gjore!

Niden som frelsesgrr.rnnlag ble forkynt. Men det ble sarn-
tidig 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 seirende kristenliv (Hielpen" ieg fikk, var at jeg ble
cliagnostisert som 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 opplevelse av at den siste demonen iors'r,ant.

Jeg svevde i en salig lykkerus i et par
uker. Sd kom nedturen, jeg begynte i
royke igjen til tross for at nikotinde-
monen skulle v€rt drevet ut. Hvis
denne demonen hadde kommet tilba-
ke, hadde da de andre ogs.i kommet
tilbake?

Det var da problemene mine star-
tet for alvor. Jeg svingte mellom A
vare i "hallelu jastemninp;" til i fole

.rt jeg balanserte pi kanten av en avgrunn hvor demonene halte
og dro i meg, Jeg oppsokte hjelp til slutt, og siartet min karnere
som psykiatrisk pasient.

I Fellesskapet ble 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, sA yeg mAtte
komme meg bort derfra. Jeg greide ikke d leve i denne spennin-
gen, sii ti l slutt brot jeg kontakten med Fellesskapet.

Som psykiatrisk pasient ble jeg etter hvert temmelig kro-
nifisert. Jeg pireide meg ikke l.rjemme, og hadde utallige innleg-
gelser i 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 samtaler med sykehuspresten.

Allerede en uke etter den vonde natta hadde jeg min fors-
te samtale med presten, Jeg motte til

ITSilJ:X"il'jIiH,:fi;'::l "Men det er den enkerte
jeg var, og lot meg fortelle om hva jeg kristne som har ansvaret

hadde opplevd. Han kjente lederen i for i ordne opp med
Fellesskapet og 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 be-
skrev, slik at jeg selv fikk anledning til A tenke at kanskje var ikke
dette den eneste og rette meten A leve som kristen pA.

Selv om jeg behancllingsmessig endelig hadde kommet
inn pA riktig spor gikk det likevel lang tid for jeg ble trygg i til-
verelsen igjen. Jeg var mye innlagt, og ble uforetrygdet i 1987. Pd
manEle m.iter hadde jeg fatt en identitet som psykiatrisk pasient
og visste ikke hvordan jeg skulle klare i leve som noe annet.

Ti l f r iskning

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 sA redd for 6 miste
kontrollen over eventuelle demoner. I min fortvilelse tok jeg kon-
takt med lederen i Fellesskapet for A sjekke ut hvordan han nA
ville forholde seg til demonutdrivelsene som 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! Opplevelsen var 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 dL gA i kirken, og fikk etter hvert stort behov for A sette
meg inn i hva det var med min reiigiose bakgrunn som gjorde at
det gikk si galt som det gjorde.

For i sette meg inn i det leste jeg bide kritiske boker og
boker av trosforkynnere. jeg skaffet meg ogsa kassetter med taler
av lederen i Fellesskapet for i hore om det han forkynte faktisk

var i trad med trosforkynnelsen.
Samtidig var det et sterkt fokus i

"Er det si riktig i kalle media pdL noen av disse menighetene
trosmenigheter for sekter? pd den tida Det som kom fram i

teg vil neiten svare tia, for meclia hadde store likhetstrekk med

pa mange marer oppryue, 
det jeg selv hadde opplevd Jo mer

- de ntere kjennetegn pi 5ff1?:'$m;*TjJillf ij;il,"Til
sekter.> 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 svntes det var sA alvor-
l is .

I ettertid kan jeg se at atferden min den gangen nok var
litt i overkant ivrig. Jeg var som den nyfrelste som nettopp hadde'
sett lyset og som bare matte formidle det videre. Etter hvert for-
sto jeg at livet mitt ville bli for snevert hvis jeg kun skulle jobbe
med alle problemene knyttet til det i ha vart i sekter. Sd jeg trap-
pet 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 fortal-
te, sii trodde de i hvert fall ikke pdL at det var sd ille som det var.

Om i  mste verden utenfor Fel lesskapet

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 besatt av et ukjent antall
demoner. Jeg var ogsA redd for 6 miste det sosiale nettverket jeg
tross alt hadde i ,.Fellesskapet". Risikoen var hoyst reell, i og med
at jeg mitte ta del i den rAdende virkelighetsforstAelsen for fort-
satt 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 psykiatrisk behandling hadde relatert
angsten min til demonutdrivelsene i Fellesskapet. Allerede i fors-
te time flkk jeg hore at det nok ikke var dette som var de egentli-
ge problemene mine. I stedet for 6 la meg fortelle om det som var
bakgrunnen for henvisningen, begynte legen d sporre om hvor-
dan barndommen min hadde vert.

Det gikk ikke bra med meg. SA noen m6neder seinere ble
jeg innlagt for forste gang pA akuitpsykiatrisk avdeling. Heller
ikke der var personalet villig til A gd inn pA min religiose bak-
grunn. Hvis jeg provde A snakke om det virket det som om per-
sonalet folte seg ubekvemme, og de begynte A snakke om noe
annet. SA satt jeg der, med min angst og depresjon, men mAtte
finne andre mAter 6 forklare det p6 som personalet kunne greie A
forholde seg til.

I neste omgang var det vans-
kelig i mote livet utenfor bAde Fel- <Et fvndord om deltakelse
lesskapet og psykisk helsevern. For var ai <det er bedre med ti
hva skul le iee eeent l ie snaLke med.. .  som er Dfennenoe ennvanl ige mennesker om? Livet mit t  : - - - , - -  - ----- : - ----

haddi jo i mange iir 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 tenk-
te, og de igjen hadde vanskelig for A forstd mine referanseram-
mer. I det hele tatt folte jeg meg veldig ser og utenfor.

En menighet som passer for  meg?

Jeg hadde et stort behov for A delta i en menighetssammenheng.
Men jeg visste ikke riktig hvor jeg skulle gi, for jeg var sA redd
for i komme inn i usunne miljoer igjen.

Samtalene med sykehuspresien hadde pA sikt vaert veldig
oppklarende for meg nir det gjaldt A fA et trygt stAsted som kris-
ten. Jeg hadde landet veldig pri at det eneste som gjorde meg til
en kristen, det var Guds verk gjennom Jesu dod og oppstandelse.

"Niden" ble mitt nye favorittord, og jeg folte meg trygg i at det
ikke var 1eg selv som skulle streve for i vare god nok for Gud.

Jeg regnet med at det var denne forstielsen jeg ville finne
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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 sam-
tale. 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 mote-
aksjon med en kjent predikant. En predikant som ogsA var vel-
kjent for meg fra min karismatiske fortid.

Kirken deltok aktivt i dette, en av prestene var sAgar leder
i aks jonskomiteen. 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

ikar ismat iske mi l juer,  sJ m. i t te ieg
t i le at  andre opplevde det som posi-

<I motsetning til de tivt. Og det gikk ikke an i kritisere
etablerte kirkesamfun- andre kristne pA den mAten - det vik-

nene hadde vi forstett tigste var jo at folk ble frelst! Fra noen

hva kristendom egentlig var beskjeden krystallklar: Hvis jeg
ikke tal te fe l lesmotene kunne iee io

er,  og aPnet oss L^-^ L^1r^ . '  ,^^ -  
"  '

for det verk Gud ville 
bare holde meg unna! Jeg gikk pA

sisre!> il::i.ff,i:lrikever' 
mest ror a se

Det var som jeg hadde fryktet.
Motestrukturen, sangene og preken-
formen 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 trassiS og 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 selvstre-
vei, 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. Jeg horte at de snakket om 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 sterke indelige opplevelser som
jeg ikke fikk til.

Jeg ble sint ogsi. Sint pA clisse
velmenende kirkemenneskene som
ikke r i r r  interessert  ie set te seg inn i
hva slags leregrunnlag ytringsfor-
mene i karismatiske sammenhenger
bygget pd. Teg t ikk hor. '  dt  . .n i r  jeg
opplever dette som bra, da mi dei
vere fra Gud". Etter hvert larte jeg e

<Man kunne ikke bli i
nAden, men mAtte vokse
til e bli en seirende kristen
som kunne ta i bruk alle
Guds gaver.,

bli litt mer dipklmatisk, d ikke vere sd tydelig pzi hva jeg mente.
Men det forte o1;si til at jeg ikke orket i engasjere meg i en tradi-
sjonell menighet da jeg seinere flvttet til Oslo.

Andre avhopp ere

Sd langt fra min historie. Gjennom 6ra har jeg fAtt mange bekref-
telser pi at historien ikke er unik. Gjennom de 15 iira som har gAtt
siden jeg ble frisk har jeg nTott a','hoppere fra forskjellige sekteris-
ke miljrner, alt fra meni.gheter med tilknvtning til trosbevegelsen
til miljoer som ikke engang er religiose, som for eksempel Tvind.

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 engasje-
rer seg tilstrekkelig.

A mote avhoppere pi  indiv idniv i

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 skyldes laren, ideologien.
2. De som skyldes vonde opplevelser man har hatt i sekten, som

for eksempel demonutdrivelser eller at man har vart utsatt for
betydelig press for A endre seg.

3. De som skyldes at man er i en multitapsituasjon, man har mis-
tet troen, tilhorigheten og drommene og visjonene for framti-
da.

4. De som skyldes motet med samfunnet i ettertid, da ogsi motet
med andre religiose sammenhenger.

I forhold til de tre forste punktene tenker jeg at bede sielesorgere
og personell innen psykisk helsevern har mye av den basiskunn-
skapen de trenger for A mste avhoppere pa en god mate. Det kan

ikke forventes at de skal ha detalj-
kunnskap om problemer pga sektdel-

<<Hjelpen> jeg fikk, var at takelse. bet stm likevei 
-a 

krrrr.e
jeg ble diagnostisert som forventes er at de er i stand til 6 fange

besatt av hele 26 demoner. opp disse problemene nAr de er aktu-
Over manqe daqer, elle. Deretter gir det an A innehente

i flere timer hrrei duell" den kunnskap som er nodvendig A ha

disse demonene for'sokt for 5 kunne mote den enkelte. Bokene

ar"""t 
"f" 

av Fosheim & Aarnes og Sveinall er
nyr qe r sa mare.

Menighetens sj  e lesorger iske ut f  ordr ing

BAde jeg og mange andre avhoppere har erfart at det gAr relativt
greit 6 forholde seg til "vanlige folk", de som ikke er aktivt tro-
ende i noen retning. De store utfordringene har vist seg A komme
i det man har provd d etablere seg i en ny menighetssammen-
nen8.

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 for-
noyd 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 enga-
stementet, gloden for 6 evangelisere og den friske stilen pe

-ii;;I;iitl;;Sialaaa;s 
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motene. De onsker ikke i forlate egen menighet, men onsker at
den skal endres i en tilsvarende retning. Sii fAr de flere med seg,
og foresl;r d invitere forkynnere fra karismatiske menigheter til
egne arrangementer. Det er selvfolgelig i beste mening, for de
onsker jo 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
med ungdomspastoren derfra til d holde appell. Mange steder er
det ogsd tradisjon for d ha Arlige fellesmster hvor alle menighe-
tene pa stedet stAr sammen.

Alt dette er jo si bra i utgangsplrnktet. Det er flott at krist-
ne uavhengig av konfesjon kan samarbeide. Ogsd Den norske
kirke er opptatt av slikt samarbeicl, og arbeider spesielt gjennom
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
trosbevegelsen ble det i 1992 nedsatt en arbeidsgruppe for A utre-
de 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 tros-
menigheter, men ja til samtaler. Begrunnelsene er blant annet at
samarbeid forutsetter gjensidig respekt, en forutsetning som er
ikke tilstede nAr trosmenigheter ser
pe andre menigheter. Siore forskjel-
ier i leeren pi vesentlige omraier <I Fellesskapet ble det sett
tom *e.,tterkesynet, sy; p/r forso- negativt pi at jeg hadde
ningen og synet pe lederes autoritet kontakt med psykisk
oppgis ogsd som en viktig grunn til d helsevern.o
si nei til samarbeid. Det slis ogsA iast
i rapporten at "behovet for pastoral
omsorg er stort for de mennesker
som ticlligere har vart i kontakt med eller vert medlemmer av et
kristent senter / fellesskap".

Jeg var heldig i mitt mote med "pastoral omsorg, iordi
jeg motte en prest som tok meg pli alvor. I ettertid har jeg reflek-
tert over hvordan tlet kunne gdtt hvis jeg hadde mott en annen
prest. En som ville forsvare A samarbeide med pastoren og
menigheten hr.or jeg fikk mine sdr. Det kunne gitt si ddrlig at jeg
ikke engang orker A reflektere ferdigl

- . -" . : -
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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;i sette 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 all-
tid vzere popul.rrt. Men det er et sporsmAl om hvor lojaliteten
skal r'€re. Hvis et samarbeid og / 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
som et trygt omsorgsfellesskap for de
som har forlatt et sektmiljo, det vil
vere en menighet som er god for alLe,
uansett hr,iike sar livet har pif611
dem. Paulrrs tar litt tak i oss, og kan-
skje rister litt i oss nir han sier at: "Vl
som er sterkL', mi bare sztakhetenr: hLts
dan som tr srnke, og ikkt barc ftnke pd

oss s{rz). Hrd," oS ?rr nzr oss str'al tenke pd sin neste og gion: det som t til
bcstc for lnn, og sotn tjener til d bygge opp.,
(Ront. 15, 1-2).
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