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Håkon Dahl i artiklen Herren er min byrde: 

Intensiteten tiltar. Jeg er seks–åtte år og sitter i 
benkeradene, mellom far og mor. Det dunker i brystet. 
Gud hamrer på hjertedøra mi. Skal jeg åpne? Kaste 
meg i armene hans? Igjen?

Eldstebrødrene går rundt i lokalet. Snakker lavt til 
ukjente. Jeg vet hva de spør om: «Hvordan har du det 
med Gud, kjære venn? Er du frelst?»

Jeg ser folk gå frem til podiet og bøye kne. Noen av dem 
gråter. Menigheten synger:

Kast deg i Frelserens armer 

legg deg til ro ved hans bryst …

Det gjør vondt i halsen, dunker i brystet.

Men jeg orker ikke. Orker ikke enda en omgang: Åpne 
døra for den etterlengtede gjesten. Som jeg vet vil snu på 
hælen og løpe vekk med en gang jeg byr ham inn.

Og så prøver jeg likevel, jeg føler jeg må. Jeg ber: «Kom 
inn, kjære Jesus.»

Jeg kjenner etter. Kommer han? Men ingen ting skjer. 
Det gjør det aldri.

Hvorfor i all verden banker Gud på, når han allikevel ikke 
vil komme inn? Når han ikke vil gi meg det 
predikantene lover —  gleden over å være frelst? 
Hvorfor har jeg så vondt i brystet? Hvis det er noe feil 
med meg, kan vel Gud si ifra?

Ved Vita-avdelingen på Modum Bad fikk forståelsen 
langsomt vokse frem, i selskap med andre av Guds 
brente barn.

”Overgrep” er ordet på mine erfaringer som liten gutt. 
Religiøse overgrep. Da terapeuten hjalp meg til å se og si 
det ordet – overgrep – var det noe som slapp taket i meg.

I 2002 døde mor. De siste månedene ble hun langsomt 
borte, et utslitt hode gled inn i demensen. En av de siste 
gangene jeg besøkte henne, falt ordene bare ut av meg, 
uten at jeg visste hva som skjedde. Da kom setningen jeg 
ubevisst hadde båret på, men ikke turt å formulere 
verken for henne eller meg selv, den gang mor var i 
stand til å forstå hva jeg sa.

”Oppveksten i [menigheden] var et helvete”, sa jeg.
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Den gode sjælesørger genkender …
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Gennem medfølelse [compassion] kan vi genkende 
andres længsel efter kærlighed i vores hjerter og 
erkende, at verdens ondskab også kommer fra 
impulser, vi kan erfare i os selv. Gennem 
medfølelse kan vi genkende vores eget håb om 
tilgivelse i vores vens øjne – og vores eget had i 
andres bitre ord. Når vores næste dræber, ved vi, 
at vi selv kunne have gjort det, og når vores næste 
skaber nyt liv til verden, ved vi, at vi også kunne 
have gjort dét. For et medfølende menneske er 
intet menneskeligt fremmed: hverken glæde eller 
sorg, måder at leve på eller måder at dø på.
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For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan 
have medfølelse med vore skrøbeligheder, men 
en, der er blevet fristet [el. prøvet] i alle ting 
ligesom vi, dog uden synd. 

Hebr 4,15

For enhver ypperstepræst, som tages blandt 
mennesker, indsættes til på menneskers vegne at 
gøre tjeneste for Gud ved at frembære gaver og 
slagtofre for deres synder. Han kan føle med de 
uvidende og vildfarende, fordi han også selv er 
et skrøbeligt menneske … Hebr 5,1f

Vil du med over til 
ham, der kan redde os 
begge?

Kom over til Kristus og 
mig og bliv frelst …

“Ikke at jeg allerede har grebet det eller 
allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager 
efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, 
fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. 
Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg 
allerede har grebet det. Men dette ene gør 
jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og 
strækker mig frem mod det, der ligger 
forude; jeg jager mod målet ...” (Fil 3,12ff).

Den gode sjælesørger genkender …

… samt får et flerdimensionelt syn på mennesker
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”En nonne var midt i en dyb troskrise. Hun 
havde en åndelig vejleder, men samtalerne førte 
hende ikke til nogen klarhed. Hun følte sig stadig 
mere presset mellem sin ydre, radikalt åndelige 
livsførelse og sin indre tørke og tomhed. De 
velkendte ord om Gud sagde hende ikke noget, og 
bønnen var en plagsom blanding af 
tvangsmæssige gentagelser og rungende tomhed.

Så en dag gik hun ind og satte sig alene i et 
kapel. Da hun havde siddet en stund, mærkede 
hun, hvordan hun langsomt blev fyldt af en dyb 
indre ro. Hun følte en sådan stille glæde, at hun 
til sidst rejste sig og begyndte at danse rundt i 
kirken.

Hun fortalte senere sin åndelige vejleder om 
denne erfaring, og da han spurgte, hvad der 
udløste denne glæde, svarede hun: ’Jeg indså 
pludselig, at Gud ikke findes.’

Hendes vejleder havde stor erfaring og blev 
ikke nævneværdig forskrækket over svaret. De 
fortsatte deres samtaler gennem nogle måneder. 
Efter den dybe forløsning i kirken fulgte en 
proces, der hjalp kvinden til at se, hvor bundet og 
tynget hun havde været af sit gudsbillede. Hun 
indså efter nogen tids dybere bearbejdning, at det 
ikke var Gud, der havde drænet hendes 
livsfølelse, men hendes egne umenneskelige 
forestillinger om ham. Det var billedet, der gik i 
stykker, ikke Gud.”

Du ville ikke lede efter mig, hvis du ikke 
allerede havde fundet mig.

Blaise Pascal
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venstre                                                          højre 

”Gud eksisterer ikke 
objektivt, som et 
selvstændigt væsen; 
kun mit / vort billede 
af Gud eksisterer!”

”Mit billede af Gud er 
identisk med Gud, 
som han er i sig selv –
altså mit gudsbillede 
er ufejlbarligt!”

Gudsvirkeligheden

Gudsordet

Gudsbilledet

de hyppigste destruktive gudsbilleder:

den onde Gud

den kraftesløse Gud

den mistænksomme Gud

den lunefulde Gud

skæbneguden

den retfærdige Gud

beskytteren mod alt svært

25 26

27 28



8

29 30

31 32



9

At tro det er at takke,

Guds vej er nådens vej,

går stejlt det op ad bakke,

gudsbarnet klager ej …

Stå stilla i smärtan,
rotad i det som är ljus i dig.
Låt svärdet gå genom dig.
Kanske det inte alls är ett svärd.
Kanske det är en stämgaffel.
Du blir en ton.
Du blir den musik
du alltid längtat efter
att få höra.
Du visste inte att du var
en sång.

(Ylva Eggehorn)
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Når jeg tænker: ”Min seng skal give mig trøst,
mit leje skal lette min klage,”
så forfærder du mig med drømme
og overfalder mig med syner.
Da ønsker jeg, at jeg var kvalt;
hellere døden end disse lidelser!
Jeg kan ikke mere, jeg vil ikke blive ved at leve! 

(Job 7,13ff)

- Ja, sådan må vi se Gud …

- Men sådan er Gud ikke …

- Ja, sådan må vi se Gud …

- Og er Gud sådan? …

Det lægende gudsbillede:

Gud som far og mor

Gud med hud

Gud som læge for skam og som forsoner for skyld 
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’Tal til Ham’, sagde [nonnen] stille, ’som 
om Han var Deres far.’
Jeg rettede mig hurtigt op. Der var dødstille 
i værelset. Selv Mahmuds og Toonis
samtale var gået i stå. Jeg stirrede på 
nonnen, i hvis briller lysene spejlede sig. 
Tale til Gud, som om han var min Far! 
Tanken rystede mig helt ind i sjælen på den 
besynderlige måde, sandheden gør, på én 
gang skræmmende og trøstende. …

’Åh Far, min Far … Gud Fader.’
Tøvende sagde jeg Hans navn højt, idet jeg 
prøvede mig frem. Og som om der blev 
gennembrudt en barriere, opdagede jeg 
pludselig, at jeg havde tillid til, at Han 
virkelig hørte på mig, akkurat som min 
jordiske far altid havde gjort.

Göran Bergstrand:
Gud Fader i ett faderlöst samhälle (1987)
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En dag, ett ögonblick i sänder, 

vad tröst evad som kommer på! 

Allt vilar uti Herrens händer, 

vi skulle jag väl ängslas då? 

Han, som har mer än modershjärta, 

han giver ju åt varje dag

dess lilla del av fröjd och smärta,

av möda eller av behag."

Forløbet kan skematisk sammenfattes sådan, at 
et samfundsliv med en klar dominans af 
traditionelt faderlige værdier – pligt, myndighed, 
hierarki, ansvar, skyld, behovsudsættelse, 
arbejdsomhed, lydighed, selvbegrænsning, 
rationalitet, sublimering m.v. – ved slutningen af 
århundredet er afløst af ét med en dominans af 
traditionelt moderlige værdier – omsorg, nærhed, 
umiddelbar behovstilfredsstillelse, inddragelse, 
følsomhed, kreativitet, terapi, oralt forbrug m.v.

Det er primært sådan, titlens 'faderløshed' 
skal forstås, som et tab af faderlige værdier. 'Man 
må yde, for man kan nyde!' afløses af  'Hvis jeg 
har lyst, har jeg lov!'"

Hver eneste gang, Bibelen kalder Gud for far,
skildrer den ham som en mor …
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Som en far er barmhjertig mod sine børn,
er Herren barmhjertig mod dem, der 
frygter ham.
For han ved, at vi er skabt,
husker på, at vi er støv. Sl 103,13f

Men, Herre, du er jo vor fader;
vi er ler, og du har formet os,
vi er alle sammen dine hænders værk.
Vær ikke så vred, Herre ... Es 64,7f

Jeg fik Israel kær, da han var ung,
fra Egypten kaldte jeg min søn ...
Det var dog mig, der lærte Efraim at gå
og tog dem op på armen;
men de vidste ikke,
at jeg ville helbrede dem.
Jeg holdt dem i menneskebånd,
i kærlighedens tøjler;
jeg var som den,
der løfter barnet op til kinden,
jeg bøjede mig ned
og gav det mad. Hos 11,1ff
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Så snart jeg opdagede forskellen på faderens 
to hænder, gav det rum for en helt ny 
tolkning. Faderen er ikke bare den store 
patriark. Han er ikke bare faderen, men 
også moderen. Han berører sønnen med en 
maskulin hånd og en feminin hånd. Han 
holder, og hun kærtegner. Han styrker, og 
hun trøster. Han er i sandhed Gud, hvor 
både mand og kvinde, far og mor er lige 
meget til stede. 
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Ingen har nogen sinde set 
Gud; den Enbårne, som 
selv er Gud, og som er i 
Faderens favn, han er blevet 
hans tolk.

Joh 1,18
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