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Sammendrag 

 

I denne oppgaven har jeg sett på bibelbruken i sjelesorgen, og min særlige interesse var å se 

hvordan Bibelen brukes i sjelesorg for utsatte for seksuelle overgrep. Innen dette feltet igjen 

var jeg interessert i å finne ut i hvor stor grad det fokuseres på mennesket som en helhet av 

kropp, sjel og ånd, og eventuelt hvilke bibeltekster som brukes om det. Helst skulle jeg 

intervjuet sjelesørgere, men i en begrenset oppgave måtte jeg nøye meg med å se på 

toneangivende faglitteratur på feltet. Jeg regner med at denne litteraturen kan ha påvirket 

mange sjelesørgere. Oppgaven har altså et delt fokus: Hovedfokuset er på bibelbruk i 

sjelesorgslitteraturen. Jeg har avgrenset området ved å se på bibelbruken opp mot mennesket 

som helhet og sjelesorgen for overgrepsutsatte.  

Jeg har hentet ut data fra fire forskjellige fagbøker i sjelesorg, som brukes av 

utdanningsinstitusjoner med profesjonsutdanning for kirkelige stillinger. Bøkene er to 

forfatteres dobbelverk. Så har jeg analysert og sammenlignet de to forfatternes bidrag, og 

drøftet interessante funn. Ut fra dette, og møter med overgrepsutsatte, kommer jeg med en 

utfordring om å bruke «innenfra-blikket» for å få en mer kroppsintegrert kirke og sjelesorg for 

både overgrepsutsatte og andre. 
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Forord 

Overgrepsfeltet har opptatt meg lenge, og da jeg startet på profesjonsstudiet, valgte jeg bevisst 

å se på det fra forskjellige vinkler, ut fra forskjellige fag i studiet, både ved TF og KUN. Jeg 

har brukt oppgavejobbing i flere fag til å få fordype meg i tema som grenser opp mot 

problematikken. Noen har jeg lykkes med, andre ikke. Men jeg oppnådde likevel det jeg ville: 

Å få fordype meg og forstå mer, få lete etter veier til ressurser som kan være gode for 

overgrepsutsatte jeg skal møte i sjelesorg, når jeg nå skal ut i prestetjeneste. 

Prosessen med oppgaven har vært slitsom, frustrerende, spennende og interessant. Mest det 

siste. Det har vært bomveier og krokveier, motbakker og flat vei, og nå er jeg framme. Takk 

til veileder Birgitte for guide-jobben når jeg har rota meg bort i alt som er interessant, og når 

jeg har kjørt meg fast. Særlig takk for heiarop på slutten, da jeg ikke rakk trykkerifristen. 

Takk til Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, der jeg fikk ha min 

institusjonspraksis! Dere ansatte har tatt imot meg, inspirert meg og delt både teoretisk og 

praktisk-kirkelig kunnskap som jeg verdsetter høyt. Takk også til kirka i Tysfjord for at dere 

delte deres kamp og strev med meg. 

Familien min er min trygge hjemmehavn, hvis teologistudiet er en sjøreise. Mye av tida har 

jeg ligget i gjestehavner, og lengta hjem. Derfor har det vært godt å være hjemme og jobbe 

med oppgaven. Takk til min kjære mann, Odd, for tålmodighet og oppmuntring, praktisk 

hjelp og nødvendig avsporing fra min lille boble! Gleder meg til ferie med deg, og nye 

eventyr når jeg begynner i preste-jobb. Takk til barna mine for heiarop og varme klemmer! 

Når oppgaven nå leveres er det med spenning og lettelse jeg sender den fra meg, og det 

kjennes på kroppen bokstavelig talt. Det understreker det jeg allerede vet, at kroppen er en 

vesentlig del av helheten meg. Jeg er kroppen min, sjela mi og ånden min. Og nå er hele jeg 

sliten av et stort stykke arbeid. Så takk til hele meg, for mitt største akademiske arbeid! 

 

Kirsti Evensen Bjåstad 

Gravdal, mai 2018. 
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1 Innledning 

Når mennesker opplever at troen og livet ikke henger sammen, oppstår det en krise der man 

kan trenge hjelp. Ofte er slike kriser sammensatte, og har både fysiske, psykiske og åndelige 

utfordringer. Helsevesenets tilbud tar ikke høyde for det, og kan heller ikke gjøre det. Du må 

gå til fastlegen, eller eventuelt en spesialist, for å få hjelp med fysiske plager. Og i 

helsetilbudet for psykisk helse, kan du ikke vente å få hjelp til trossiden av livet. Det trenger 

du en sjelesørger til. Men hvor blir det da av helhetsblikket? Kan sjelesørgeren bidra til å se 

hele mennesket?  

Overgrepsutsatte strever med et vanskelig forhold til kroppen, til selvbildet og til gudsbildet. 

Kan sjelesorgen gi den utsatte hjelp til å finne tilbake til et godt forhold til seg selv, og 

komme til rette med forvrengte gudsbilder? Hvilken rolle kan bibeltekster spille i dette 

arbeidet? For det må vel finnes bibeltekster som treffer overgrepsutsattes situasjon bedre enn 

Ef 5,29 a? «Ingen har noen gang hatet sin egen kropp.» 

 

1.1  Bakgrunn og motivasjon 

Motivasjonen for å skrive denne fordypningsoppgaven er sammensatt, og består av både 

personlige inntrykk, og den offentlige debatt om seksuelle overgrep i kirke og samfunn. 

Mellom 1982 og 1989 forgrep en leder i kristent arbeid på mitt hjemsted seg på flere unge 

jenter. Det ble varslet tre ganger før overgriperen ble fratatt sine verv. Utsatte ble fulgt opp av 

ansatte i kirken og i helsevesenet, men bare en kort tid. Av hensyn til overgripers kone og 

barn, var det ingen av de utsatte som ville anmelde. De kristne i området var rystet, men det 

ble ikke snakket åpent om. Noen utsatte fikk høre at, det at dette kom ut «skadet Guds rike». 

Det var begrenset kunnskap om skadene utsatte etter seksuelle overgrep strever med, og lite 

fokus på utsattes behov i sjelesorg. 

På 1990-tallet kom det opp en mengde overgrepssaker i kristne sammenhenger flere steder i 

Norge. Media presenterte stadig nye saker, og kirker og organisasjoner var nødt til å ta tak i 

sakene, og arbeide med forebygging og beredskapsplaner. Fortsatt var det begrensede 

kunnskaper om sjelesorg for utsatte.  
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I 1996 ble Kirkelig Ressurssenter for mishandlede kvinner stiftet, fra 2000 kalt Kirkelig 

Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Senteret har bygd opp kunnskap og praksiser 

som er verdifulle, både for utsatte og kirkelige medarbeidere som møter overgrepsutsatte i sitt 

arbeid. Også ved Modum Bad, Vikersund og Viken senter, Bardu, har man bygd opp viktig 

kompetanse om overgrepsutsattes behov.  

I juni 2016 fortalte 11 overgrepsutsatte fra Tysfjord sine historier i VG. Dette satte i gang det 

store «Tysfjord-komplekset». Politiets rapport i november 2017 viste at de hadde jobbet med 

saker som gjaldt 151 overgrep, 82 fornærmede og 92 mistenkte. 106 saker er så langt henlagt 

pga. foreldelse. Den eldste saken er fra 1953 og den ferskeste fra august 2017.  

Institusjonspraksis i teologistudiet, var jeg så heldig å få ved Kirkelig Ressurssenter mot vold 

og seksuelle overgrep. Våren 2017 hadde jeg to uker ved senteret i Oslo, og to uker nordpå 

med kurs og andre oppdrag. Vi var to ganger i Tysfjord, der senterets ansatte veiledet 

kirkelige ansatte, deltok i et samtaletilbud diakonen driver, og planla og gjennomførte en 

seminarrekke for ledere i Tysfjordsamfunnet. Jeg var også tilbake i Tysfjord i 5 ukers 

stiftspraksis høsten 2017. I begge praksisperiodene møtte jeg mennesker som strevde med 

livet og troen som følge av overgrep.  

Høsten 2017 var også preget av #metoo-kampanjen, der kvinner i mange vestlige land sto 

fram med sine historier om seksuelle overgrep og trakassering fra overordnede menn i flere 

forskjellige bransjer. Ledelsen i disse bransjene har måttet rydde i saker og utarbeide planer 

for å komme ukulturen til livs. I Norge er det særlig opprydding i politiske partier som har fått 

mye medieomtale.  

Disse brokkene, og enda flere, er til sammen bakgrunnsbildet for min interesse for 

temaområdet. Gjennom disse vel 30 årene har jeg sett stadig tydeligere utsattes lengsel etter å 

bli hel igjen etter overgrepenes ødeleggelser. I denne lengselen ligger også behovet for å bli 

sett som hele mennesker, som ånd sjel og kropp. Og jeg har spurt meg selv: I hvilken grad 

greier kirkas sjelesorg å møte dette behovet? Å finne svar på det spørsmålet, ville kreve flere 

større undersøkelser, med mange forskjellige vinkler. I denne oppgaven må jeg nøye meg 

med å se på råd og veiledning til sjelesørgere, som gis gjennom fagbøker i sjelesorg. 
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1.2  Problemstilling og avgrensning: 

1.2.1  Problemstilling 

Overgrepsutsatte har et sammensatt hjelpebehov. Når den utsatte kommer til sjelesorg, 

kommer hun eller han med hele seg, med alle delene som samtidig er en helhet. Et av den 

utsattes behov er å få hjelp til å samle. På hvilken måte kan sjelesorg, slik den beskrives i 

sjelesorgslitteraturen, hjelpe utsatte med deres behov for å samle? Dette er et aktuelt 

religionspsykologisk spørsmål i møte med utsatte. 

Både kirkelig ansatte og leke sjelesørgere tilbyr samtaler.  Det fins også institusjoner, med 

terapeuter som har både helsefaglig og sjelesørgerisk utdanning, som kan gi terapi. Men i 

hvor stor grad bevisstgjør sjelesorgslitteraturen leserne, altså hele bredden av sjelesørgere, på 

behovet for helhet?  

Bibelen tegner flere bilder av mennesket, den snakker om mennesket som både ånd, sjel og 

kropp. Teologien tolker disse bildene, inn i vår kontekst. Hva sier sjelesorgslitteraturen om 

forholdet mellom disse sidene ved mennesket, ut fra teologisk synsvinkel?  

Opp gjennom kirkens og teologiens historie har det vært forskjellig vektlegging av disse 

delene, men i størsteparten av historien har menneskekroppen vært framstilt som underordnet 

sjelen og ånden. I dag snakker kristen teologi om Bibelens bilder av mennesket, som en enhet. 

Jeg ønsker å se på hvordan dette preger sjelesorgslitteraturen. Betegnelsen sjelesorg kan si 

noe om et større fokus på den sjelelige og åndelige siden ved mennesket. I hvor stor grad 

fokuserer faglitteraturen på kroppen som en integrert del av helheten? Disse temaene bygger 

opp mot min problemstilling: Å se på hvordan dette gjenspeiles i bibelbruken i litteraturen. 

Får menneskets kropp komme fram gjennom omtale av sjelesorgsteori og metoder brukt i 

sjelesorg? Hvordan kommer den fram i bibeltekster brukt i teori og i konkret omtale av det 

aktuelle sjelesorgstema?   

Min antakelse er at måten teologien snakker om kropp, sjel og ånd på, kan svekke eller styrke 

sjelesorgens kommunikasjon med religionspsykologiske innspill om mennesker som har vært 

utsatt for seksuelle overgrep. Målet mitt er å prøve å finne ut hvilken hjelp sjelesørgere, som 

møter konfidenter med overgrepserfaringer, finner i litteraturen når det gjelder traumatisertes 

problematiske forhold til kroppen, selvbildet og gudsbilder. Hvilke bibeltekster brukes og 

hvordan brukes de? 
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Min problemstilling er: 

"Ingen har noen gang hatet sin egen kropp"…? 

Hvordan preger bibeltekster sjelesorgslitteraturens syn på mennesket som kropp, sjel og ånd 

og hvordan tenkes bibeltekster brukt i sjelesorg for overgrepsutsatte som strever med et 

negativt syn på kroppen? 

For å få fram hva sjelesorgslitteraturen sier om dette temaområdet, har jeg valgt et 

komparativt design på oppgaven, der jeg sammenligner sjelesorgslitteratur i forhold til dette 

bestemte området. (Thagaard 2013: s. 55) 

1.2.2 Avgrensning 

For at oppgaven ikke skal flyte ut, vil jeg i størst mulig grad holde meg strengt til mitt tredelte 

tema: menneske som en helhet av kropp, sjel og ånd, sjelesorgen overfor utsatte for overgrep 

og bibelbruk opp mot dette. Men i den innledende delen vil jeg også komme inn på tema som 

ligger nært opp mot problemstillingen. Det vil også kunne være nødvendig i drøftingsdelen.  

Jeg velger å bruke begrepet utsatte som gruppebetegnelse for mennesker som har med seg 

erfaringer med seksuelle overgrep, og som lever med senskader etter dette. Jeg kunne brukt 

ordet offer, men for mange oppleves det belastende og stigmatiserende. Dette kommer av at 

mange utsatte strever med å komme seg ut av offerrollen og ta myndighet i eget liv. For dem 

kan offerrollen oppleves så sterk, at den nærmest er en del av deres identitet som de sliter med 

å bli kvitt. Personer med overgrepserfaringer er dessuten ingen statisk gruppe. De er 

mennesker underveis i en bearbeidingsprosess. Noen er kommet kort og andre langt i å ta 

myndigheten tilbake. Begrepet utsatt oppleves mindre «bås-settende». Det sier tydeligere at 

det man sliter med har sin bakgrunn i noe man ble påført utenfra. Det er ikke noe man er. 

Ordet utsatt er ikke så sterk knyttet til identiteten som ordet offer ofte er. Det er kanskje måten 

ordene oftest blir brukt på som gjør utslaget: «Hun/han ble utsatt for overgrep», «Han/hun er 

et overgrepsoffer».  

Jeg vil også bruke begrepet konfident om den som søker veiledning, og tiltror seg til en 

sjelesørger. 
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1.3  Disposisjon: 

Jeg vil starte med noen innledende tema, som bør ligge i bunnen som grunnlag for analyse og 

drøfting. Først vil jeg gi et kort riss av kroppens historie i teologi, kirke og sjelesorg. Bibelen i 

sjelesorgen er neste punkt.  Her går jeg kort inn på forholdet til Bibelen i 8 forskjellige 

retninger av sjelesorg. Jeg vil gå mer utdypende inn på 2 av retningene; den kerygmatiske 

(bibelsentrerte) og den terapeutiske (konfidentsentrerte) sjelesorgen.  

Etter disse innledende temaene kommer så teori- og metodekapitlet, før jeg går videre til 

analysedelen. Her ser jeg på primærlitteraturens syn på mennesket som kropp, sjel og ånd, på 

sjelesorg for overgrepsutsatte, og på bruk av bibeltekster i sjelesorg for utsatte. Jeg ser også 

på om forfatterne tar opp narrativ sjelesorg som metode, og om de tar opp bruk av 

bibelfortellinger i denne sjelesorgsmetoden. 

I drøftingsdelen sammenligner jeg så bøkene i primærlitteraturen ut fra de tre temaområdene, 

og ser kritisk på deres argumentasjon. Her trekker jeg også inn annen litteratur for å utdype.  

Jeg avslutter ved å oppsummere, konkludere og presentere mine funn. Her går jeg også inn på 

begrensninger og nye problemstillinger som dukker opp underveis i arbeidet. 
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2  Innledende temaer 

Overgrepsutsattes sjelesørgeriske behov handler ikke snevert om religion og 

religionsutøvelse, men gjelder bredden av hele det sammensatte livet. Som mennesker som 

lever med større eller mindre grad av splittethet som følge av traumatisering, har utsatte enda 

større behov enn andre for å bli møtt som hele mennesker. De trenger at sjelesorgen greier å 

holde delene samlet, og kan vise en vei til helhet.  

Kristen sjelesorg bygger på et menneskesyn der man ser mennesket som sammensatt av kropp, 

sjel og ånd. Hva er forholdet mellom disse delene? Her vil jeg bruke både teologisk litteratur, 

sjelesorgslitteratur og litteratur med et psykologisk utgangspunkt, for å se hvilke bilder jeg 

finner av mennesket. 

Bibelen er både en viktig del av basis for sjelesorgen og en viktig ressurs i utøvende sjelesorg. 

Det er forskjellig hvordan ulike retninger innen sjelesorgsfeltet ser på bruk av Bibelen. For å 

få et lite bilde av spennet i syn, vil jeg gi en kort oversikt over retningene og deres syn på 

bibelens plass i sjelesorgen. Jeg vil gå litt nærmere inn på to av dem; kerygmatisk 

(bibelsentrert) sjelesorg og terapeutisk (partnersentrert) sjelesorg.  

Så vil jeg se kort på utsattes sjelesørgeriske behov. Her vil jeg trekke inn hva vi vet om 

utsattes utfordringer med selvbilde, med særlig fokus på den problematiske kroppen. Utsattes 

gudsbilde(r) er også problematisk i møte med tro, kirke og sjelesorg. Og forskning viser at det 

også er en nær sammenheng mellom selvbilde og gudsbilde. 

 

2.1  Bibelen i sjelesorgen. 

Institutt for sjelesorg gir ut Skriftserien Koinonia, og i nr. 2/2000 er temaet «Bibelen i 

sjelesorgen». I forordet skriver Leif Gunnar Engedal at Bibelen er «den kristne sjelesorgens 

grunnbok og fundament». Bibelens historie og fortellinger har skapte den kristne kirke. Her 

møter vi levende og kjempende mennesker, som vi kan identifisere oss med og hente innsikt 

fra.  

«Derfor er Bibelens ord en uuttømmelig kilde i møtet mellom sjelesørger og konfident. Derfor 

er det også så viktig å reflektere over hvordan ulike sider av det mangfoldige bibelske 

materialet kan anvendes inn mot ulike typer sjelesørgeriske erfaringer.» (Engedal 2000: s. 5)  
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Det faktum at det finnes såpass mange retninger innen sjelesorgen, med ulikt syn på hvilken 

plass bibeltekstene skal ha i sjelesorgen, sier noe om at det vil variere i hvilken grad og 

hvordan man bruker denne «uuttømmelige kilden» i sjelesorgsmøtet. 

 

2.1.1  Ulike retninger, en oversikt. 

Selv om det stort sett er enighet om at Bibelen har en selvfølgelig plass i kristen sjelesorg, er 

det forskjellig hvordan man tenker den brukt. Grevbo har en oversiktlig framstilling av 

retningene innen internasjonal sjelesorg i dag, der han opererer med 8 forskjellige kategorier. 

Han plasserer dem langs en skala, der de er sortert etter i hvilken grad de vektlegger 

mennesket og verden mest, eller om hovedvekten ligger på Gud og kirken.  

8. 
Samf.rettet 

Sosio-olitisk 

7. 
Partnersentr. 

Terapeutisk 

6. 
Dybdepsyk. 

Analytisk 

5.. 
Menigh.fund. 

Ekklesial 

4. 
Fordypende 

Spirituell 

3. 
Utrust.orient 

Karismatisk 

2.  
Bibelbasert 

Evangelikal 

1 
Budsk.formidl. 

Kerygmatisk 

Mennesket/verden ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gud/kirken 

 (Grevbo 2006: s. 307) For å få et tydeligere bilde av skalaen, vil jeg gi en kort og 

stikkorsmessig presentasjon av hver retning, med blikk på hvordan man ser for seg bibelbruk:  

1. Budskapsformidlende (kerygmatisk) sjelesorg: Hovedfokuset er på formidling av det 

bibelske hovedbudskapet om forlatelse for syndene for Jesu Kristi skyld. I en eventuell bruk 

av psykologisk støttekunnskap, er den bibelske åpenbaring bestemmende. Det forutsettes et 

teologisk/liturgisk «brudd» i samtalen, for at det skal være sjelesorg i egentlig forstand. 

(Grevbo 2006: s. 308-316) 

2. Bibelbasert (evangelikal) sjelesorg: Vektlegger at sjelesørgeren er overbevist og 

grunnfestet i bibelsk kunnskap. Man tar bibelske ressurser direkte i bruk i sjelesorgen, f. eks. 

formaning, visdomsord. Psykologisk erkjennelse må prøves på Bibelen. Vektlegging av 

levende og aktiv tro bygd på Bibelen, som får konkrete konsekvenser for livet. (Grevbo 2006: 

s. 316-323) 

3. Utrustningsorientert (karismatisk) sjelesorg: Hovedfokus på at Gud utruster med 

nådegaver til kraftfull praksis. Som i nytestamentlig tid, virker Gud fortsatt helbredende 

gjennom sine disipler, og bønn om Åndens veiledning rett inn i situasjonen er sentralt. Det 

praktiseres også utdrivelse av onde ånder, i spesielle tilfeller. Tendens til å flytte NTs kultur 
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og ordbruk direkte over i vår tid. (En form for bokstavelig bibeltolkning.) (Grevbo 2006: s. 

324-332) 

4. Fordypende (spiritual) sjelesorg: Har fokus på sjelesorgens dybdedimensjon, som bønn, 

meditasjon og åndelig dømmekraft. Åndelig veileder lede konfidenten til dypere erkjennelse 

av «den hemmelighet vi kaller Gud», så dypt som konfidenten er moden for. Veileders 

erfaring og personlige kvaliteter vektlegges: Gud selv er forbilde, man må leve med Gud og 

be. Den åndelige dømmekraften kan oppøves gjennom regelmessig, langsom lesing av 

Bibelen. (Grevbo 2006: s. 332-342) 

5. Menighetsfundert (ekklesial) sjelesorg: Kirkelig omsorg til tro og liv, som er forankret i 

menigheten og konteksten. Diakonalt preg og åpenhet i forhold til psykologi og andre 

kunnskapsområder. Den generelle sjelesorgen (menighetens forkynnelse, undervisning, 

gudstjenesteliv og sakramentsforvaltning) blir verdsatt, og den spesielle sjelesorgen (samtale, 

skriftemål, bibelbruk og bønn) ses i sammenheng med den. (Grevbo 2006: s. 343-351)  

6. Dybdepsykologisk (analytisk) sjelesorg: Bidra til frigjøring av personligheten, ved å 

motarbeide ubevisste og livshemmende mønster. Sans for bruk av symboler, myter og 

drømmer. Utydelig om sjelesorgens proprium. Pastoralmedisinsk tradisjon: Innbyrdes forhold 

mellom teologi og medisin (psykologi/psykiatri). Psykosomatisk helhetssyn på mennesket, 

som innbefatter den åndelige siden. Ønske om å ta det bibelske materialet mer på alvor. 

(Grevbo 2006: s. 351-367) 

7. Partnersentrert (terapeutisk) sjelesorg: Hjelp til selvhjelp: Konfidenten er en likeverdig 

partner, sjelesørger er en «relativt velutdannet assistent». Samtaleorientert, med vekt på 

prosess. Lete etter den mest effektive psykologiske tilnærming. Frigjøre indre krefter som 

virker helbredende. Integrert frelsesforståelse, menneskesyn og forhold mellom hellig og 

sekulært. Mangelfull teologisk fundamentering og refleksjon. Bibel, liturgi og lære brukes 

funksjonelt, hvis konfidenten anses tjent med det. (Grevbo 2006: s. 367-386) 

8. Samfunnsrettet (sosio-politisk) sjelesorg: Fokus på ytre, samfunnsmessige forhold, på 

svikt og urettferdighet. Målet er forandring av livshemmende ytre forhold, gjennom personlig 

og kollektiv befrielse. Kritikk av den senere tids individualistiske samfunn, fokus på 

fellesskapet. Profetisk dimensjon. Preget av frigjøringsteologien, der Bibelen ses som levende 

og aktuell og på de undertryktes side. Jesus er Frigjøreren, og det åndelige livet er et fellesliv 

som omfatter alle sider av livet. (Grevbo 2006: s. 386-400) 
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Grevbo understreker at sjelesørgere ofte opererer med kombinasjonsløsninger, sjelden 

rendyrket den ene eller andre grunntypen. (Grevbo 2006: s. 306) Man bør derfor kanskje ikke 

være så opptatt av å plassere den enkelte forfatteren av sjelesorgslitteratur i bås, men heller 

være våken for trekk fra de forskjellige retningene.  

 

2.1.2  Kerygmatisk og terapeutisk sjelesorg, en utdyping.  

Siden disse to retninger kan stå som representant for hvert sitt ytterpunkt, der bibelbruken er 

en viktig forskjell, velger jeg å gå nærmere inn på dem. Jeg kan ikke gå nøye inn på så mange 

representanters tanker, så jeg nøyer meg med å gjøre kort rede for de mest toneangivende. For 

andre representanters bidrag vil jeg bare gjengi deler av innholdet i oppsummerende avsnitt. 

Kerygmatisk sjelesorg (budskapsformidlende) 

Denne sjelesorgsvarianten var toneangivende i protestantiske kirker i Europa, store deler av 

1900-tallet. Den er preget av dialektisk teologi, og Karl Barths diastase: Et tydelig skille 

mellom Gud og mennesket, med understreking av den kvalitative forskjellen. «Gud er i 

himmelen og du er på jorden». Det er Guds åpenbarte ord som kan gi det sanne 

menneskesynet, og svaret på det som er menneskets virkelige nød: Kløften mellom Gud og 

menneske som følge av synden. Sjelesorg blir en preken for den enkelte, «forkynnelse over 

kløften». Innholdet i denne forkynnelsen er konsentrert om absolusjonen. Sjelesorg av denne 

typen er nokså ensidig kristosentrisk. (Grevbo 2006: s. 308) 

Grevbo trekker fram to representanter som har preget mange sjelesørgere: Hans Asmussen og 

Eduard Thurneysen, som begge levde fra slutten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet. 

Asmussen opererer med et skille mellom sjelesorg og «sjeleføring». Sistnevnte er konkret og 

menneskenær, og noe sekundært som ikke fortjener å kalles sjelesorg. Thurneysen mener at 

det ikke er en virkelig sjelesorgssamtale før den er blitt en botssamtale (skrifte). Han vil ikke 

overse psykologi og andre menneskekunnskaper, men bare for at forkynnelsen skal få komme 

med sin løsning. Den sjelesørgeriske samtale har bare et innhold: Syndenes forlatelse i Jesus 

Kristus. (Grevbo 2006: s. 309) 

Med en slik ensidig teologi og sjelesorgsyn, er det ikke rart at innhenting av annen kunnskap 

blir oppfattet som uvesentlig eller til og med skadelig. Thurneysen er åpner for å bruke 
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«hjelpevitenskaper» i diagnostiseringen, men det er «Guds-ord-teologien» som gir den rette 

behandlingen. Asmussen snakker om «bruddet» og Thurneysen «bruddlinjen» for å beskrive 

punktet der man går over fra diagnostiseringen til forkynnelsen av løsningen. For den 

klassiske delen av retningen, er kjennetegnet på ekte sjelesorg, at man foretar et brudd.  

(Grevbo 2006: s. 310) 

I vurderingen av retningen trekker Grevbo fram flere kritikere. Oppsummerende vil jeg ta 

med disse punktene: Kerygmatisk sjelesorg har et autoritært preg, med en enveis-

kommunikasjon som er svært dirigerende. Den er tvangspreget opptatt av at alle 

sjelesorgssamtaler skal forkynne Kristi kors. Retningen har en tendens til en form for 

«moralisering av høyere orden»: Sjelesørgeren vet alltid best, ut fra Guds åpenbaring i sitt 

ord.  En konfesjonell kritikk er, at det mangler en luthersk skjelning mellom lov og 

evangelium. Grevbo peker på at den kerygmatiske retningen i vår tid er et varsko om at det 

trengs en sjelesørgerisk grunnlagsdebatt. (Grevbo 2006: s. 311-312) 

I dag er representanter for retningen mer moderate og nyanserte. Man har sett at 

sjelesorgssamtalen må være friere, ikke hverken «under kerygmatisk forkynnelsestvang eller 

terapeutisk taushetstrykk.» Grevbo argumenterer for at det trengs «et dynamisk kerygmatisk 

element i ethvert sjelesørgerisk konsept hvis sjelesorgen skal forsvare sin pass som en kirkelig 

og teologisk disiplin.» (Grevbo 2006: s. 312-14) 

Terapeutisk sjelesorg (partner-/konfidentsentrert) 

Bakgrunnen for retningen er at man ser konfidenten som en aktiv partner, ikke en person som 

utsettes for sjelesørgers behandling. Retningen er en samlebetegnelse for en amerikansk 

sjelesorgsbevegelse som vokste fram på 1900-tallet. Grevbo trekker fram tre hovedimpulser, 

knyttet til tre personer. Jeg følger hans inndeling, uten å referere til alle de andre personene 

som har bidratt i oppbyggingen av den terapeutiske sjelesorgen.  

1. Anton T. Boisen, den pastoral-kliniske utdannings far, representerer utløsende historiske 

og organisatoriske impulser for retningen. Boisen var teolog og prest ved et psykiatrisk 

sykehus. Som ung slet han psykisk, og han mente at hans egen sykdom kunne ses som en 

«problemløsende religiøs erfaring». Han fokuserte på sammenhengen mellom religion og 

psykiske lidelser, og betydningen av å lære av det lidende mennesket selv («levende 

menneskelige dokumenter») i stedet for av bøker. Dette satte han, opp mot enhver åpenbaring. 

Han var motivert for å forbedre standarden på presters kunnskap om psykiske lidelser, og i 
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1925 startet han den første kliniske utdannelsen for teologistudenter. Sammen med andre 

grunnla Boisen organisasjonen Clinical Training of Theological Students, i 1930. 

Organisasjonen ble tidlig splittet i to. Uenigheten gikk på synet på mentale lidelser. De to 

delene drev som selvstendige organisasjoner fram til i 1967, da de ble slått sammen igjen som 

Association for Clinical Pastoral Education (ACPE).  

Hovedkjennetegnet på den amerikanske sjelesorgsbevegelsen, er den pastoralkliniske 

utdanningen CPE (Clinical Pastoral Education). Det gis ut et tidsskrift, JPCC (Journal of 

Pastoral Care and Counseling), som er viktig for bevegelsen. Grevbo hevder at bevegelsens 

gjennomslagskraft skyldes disse organisatoriske grepene. Bevegelsen har spredt seg 

internasjonalt, og i Norden er det Finland og Norge som har bygget opp en utdanning: I Norge 

kalt PKU (Pastoralklinisk utdanning). (Grevbo 2006: s. 368-370) 

2. Paul Tillich representerer bevegelsens teologiske profil. Grevbo sier det har vært en 

utvikling fra åpenbaringsteologi til prosessteologi og korrelasjonsmetode.  

Prosessteologien knyttes til Charles Hartshorne. Den setter erfaringene i sentrum, og bygger 

opp under en liberalteologisk historie- og utviklingsoprimisme. Gud som absolutt åpenbaring 

og forskjellig fra den skapte verden, avvises. Gud ses heller ikke som verdens skaper, bare 

som den som gir verden form gjennom «omsorgsfull involvering». Gud er tvunget til selv å 

påvirkes av det som skjer i verden, og ta det opp i seg og sin virkelighet. Gud er det samlede 

uttrykk for verdensprosessen. Han er «begrenset og underlagt prosessens egen lovmessighet». 

Derfor er ikke skapningene underlagt en herskende gud, men kan fritt delta i 

skapelsesprosessen. Gud ses som en overtalende eller overbevisende makt, ikke en tvingende 

makt. Grevbo sier man kan se denne teologien igjen, blant annet, i den terapeutiske sjelesorgs 

vektlegging av prosess, utviklingsoptimisme og antiautoritære profil. En fare er at man lett 

ender opp med en sammenblanding av menneskelig og guddommelig som ligner panteisme, 

og at man blir fanget i en naiv utviklingsoptimisme. 

Korrelasjonsmetoden, eller «sammenkoblende prinsipp», ble utviklet ved at han ville finne en 

tredje vei, mellom dialektisk teologi og liberal teologi. I dialektisk teologi trekkes Gud og 

mennesker fra hverandre (diastasen), og i liberal teologi har man laget en syntese av Gud og 

verden. Tillich ønsker å forene kristendom og kultur. Grevbo kaller han en apologet som 

fremstiller kristendommen som det moderne menneskes vei ut av splittelse, og dekke 

menneskets dypeste behov. Gud har beveget seg inn i vår eksistens, og slik har vi fått 

muligheten til å finne ham i «den nye væren». Det er et samsvar (korrelasjon) mellom 
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menneskenes eksistensielle spørsmål og de teologiske svarene. Skal disse svarene være 

meningsfulle må de stå i korrelasjon til hele menneskets eksistens. Tillich ser 

eksistensialismen som forbundsfelle og vil skape en kultursyntese av kristendom og 

humanisme. Og der er det plass til psykologien, fordi den kan bidra til å gjøre mennesker 

hele. Psykologien kan hjelpe teologien med å fastholde læren om Guds uforbeholdne 

akseptasjon.  

Kristologien er det svakeste punktet i korrelasjonsmetoden, og at kristendommens historiske 

forankring får liten plass, mener Grevbo. Grensene mellom Gud og verden er også utydelige, 

og de «kristne trekk i Guds ansikt svært utflytende». (Grevbo 2006: s. 370-374) 

Grevbo mener at mange i møte med den amerikanske sjelesorgsbevegelsen, ubevisst, har 

overtatt de teologiske forutsetningene. Når det gjelder teologisk ståsted innen terapeutisk 

sjelesorg i Europa, har man gjerne bygd på en form for inkarnasjonsteologi. (Grevbo 2006: s. 

370) 

3. Carl R. Rogers er den som har bidratt sterkest i den terapeutiske sjelesorgen. På dette 

området går bevegelsen fra Freud-inspirert innsiktsterapi til humanistisk psykologi. Den 

amerikanske sjelesorgbevegelsen har alltid vært åpen for nye psykologiske impulser. Rogers 

var humanistisk-eksistensiell psykolog, og kom inn i arbeidet på 1940-tallet. Som ung startet 

han på teologistudiet, men gikk over til psyklogi, fordi det tilbød den største frihet. Etter en 

streng og kompromissløs religiøs oppdragelse, var han svært motivert for å være med og 

utvikle en ikke-dirigerende hjelp-til-selvhjelp i sjelesorgen. Hans innflytelse gjorde at 

bevegelsen fikk forsterket sitt anti-autoritære og partnersentrerte preg. Han har også bidratt 

sterkt til hjelp-til-selvhjelp-praksisen.  

Av kritikk mot Rogers metoder, trekker Grevbo frem særlig fire områder: 1) Dens mangler og 

ensidigheter teologisk. 2) Dens overdrevne tro på automatisk vekst og modning. 3) Den 

uhemmede ventileringen av følelser, til fordel for andre sider ved livet. 4) Dens tendens til å 

tolk alt av moralsk engasjement som moralisme, som resulterer i en nesten religiøs dyrkelse 

av selvet. Grevbo peker også på faren for en sammenblanding av frelse og helse. (Grevbo 

2006: s. 374-376) 

I dag viser den terapeutiske sjelesorgsretningen vilje og evne til selvkritikk. Det har i liten 

grad skjedd tidligere, fordi den er så dominerende (har spredd seg internasjonalt) og det har 



13 

 

vært vanskelig å holde en kritisk distanse. Grevbo viser til Richard Riess, og peker på det han 

kaller «den omvendte hermenevtikk».  

«I klar kontrast til den kerygmatiske og annen teologisk forankret sjelesorgstenkning, kan vi 

si at i den terapeutiske sjelesorg er det plutselig teologien som har blitt en slags 

«hjelpevitenskap»!» (Grevbo 2006: s. 381) 

Representanter for terapeutiske sjelesorg i dag er mer selvkritiske, og utviklingen går mot en 

åpenhet for ekklesieal og spiritual sjelesorg. Grevbo spår at terapeutisk sjelesorg etter hvert 

heller vil bli et bredt innslag, enn en «klar profilert enhet».  (Grevbo 2006: s. 381) 

Både bibelsentret og terapeutisk sjelesorg er altså i bevegelse bort fra et ensidig fokus på sitt 

hovedanliggende, og mot å inkludere andre retningers bidrag. Mitt fokus på bibelbruk i 

sjelesorgslitteratur, opp mot sjelesorg i forhold til en konkret problematikk (seksuelle 

overgrep), vil kanskje kunne være et bidrag i diskusjonen om bibelbruken i sjelesorgen.  

 

2.2  Kropp, sjel og ånd. Historisk og aktuelt perspektiv.  

Når jeg i denne oppgaven skal undersøke hva primærlitteraturen sier om kropp, sjel og ånd vil 

jeg understreke at dette ikke er en direktesystematisk-teologisk behandling. Det er det ikke 

rom for. Jeg ser på sjelesorgslitteraturens omtale av dette komplekset. I denne innledende 

delen vil jeg likevel trekke inn noen stemmer fra systematisk-teologisk litteratur. 

I Grevbos bok, «Sjelesorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskap – historisk og 

aktuelt», ser han på sjelesorgens historie helt fra førkristen tid og fram til i dag. Her viser han 

at de første kristne, i oppbygging av sin sjelesorgspraksis, ikke bare var preget av jødisk 

tradisjon, men også av gresk filosofi.  

I den filosofiske «sjelepleie» i antikken, som går tilbake til Platon og Sokrates, var fokuset på 

sjelen. Man opererte med en tredelt sjelelære: en rasjonell, en emosjonell og en viljesmessig 

del, og idealet var at fornuften skulle bestemme.  All annen omsorg enn «sjelepleie», omsorg 

som konsentrerte seg om legemlige ting, ble sett på som mindreverdig. Det viktige var å 

foredle sjelen, siden det bare var den som var udødelig. Dette synet har også preget kristen 

sjelesorgsforståelse på godt og ondt. Det dualistiske synet har fulgt med kristen teologi og 

sjelesorg opp gjennom historien. Grevbo mener at denne typen sjelesørgeriske fromhet stadig 



14 

 

kommer tilbake i nye former, og at det derfor er en mer eller mindre kontinuerlig prosess der 

det stadig kommer nye varianter. (Grevbo 2006: s. 31-33) 

I jødisk tradisjon slik vi finner den beskrevet i gammeltestamentlige skrifter, som i 

skapelsesfortellingene i 1. Mos. 2, 7, og også i 1. Kor. 15, 45, beskrives mennesket som en 

levende skapning eller en levende sjel. Grevbo peker på at dette utgjør i seg selv et vern mot 

oppdeling av mennesket i viktige og mindre viktige deler ved mennesket. Men mens jødisk 

tradisjon har holdt på enheten, har kristen teologi, sammen med gresk filosofi, vært fanget i en 

oppdeling av mennesket og rangering av delene. (Grevbo 2006: s. 38-39) 

Tradisjonelt har den kristne forståelsen av mennesket blitt framstilt ved en tredeling: Kropp 

sjel og ånd. Denne delingen finner vi i 1. Tess. 5, 23:  

«Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart 

uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer.» (Min 

kursivering)  

Dette bibelordet har, sammen med påvirkningen fra gresk filosofi, blitt utgangspunkt for en 

teologi med en tydelig oppdeling av mennesket. Dette har vært et rådende syn gjennom store 

deler av kirkens historie. 

I Marius Timmann Mjaalands bok «Systematisk teologi», beskrives dette synet slik: 

"Utgangspunktet har vært at sjelen "bor" i kroppen eller er fanget i kroppen som et fengsel, en 

tanke som er forankret i Platons filosofi og nyplatonismen, som har hatt stor innflytelse på 

kristen antropologi. Dette forutsetter at det er sjelen som viser hvem vi er, vår identitet, mens 

kroppen er en mer eller indre tilfeldig betingelse for at sjelen skal kunne utfolde seg og 

livnæres. Ånden kommer så inn som den forbindende instansen mellom sjel og kropp, en 

syntese som samtidig knytter mennesket til Gud og Guds ånd." (Mjaaland 2017: s. 141)  

Jürgen Moltmann peker i sin bok, «God in creation”, på at det er snakk om både en dikotomi; 

kropp og sjel, og en trikotomi; kropp, sjel og ånd. Han mener at i begge konseptene har 

kroppen har blitt splittet fra sjelen ved åndens aktivitet. En slik oppdeling hindrer helheten. 

Man blir mer opptatt av det som skiller og hvilken del som er den dominerende, enn av 

relasjonen mellom dem. Siden kroppsliggjøringen, ved skapelsen av mennesket, var 

avslutningen på Guds skaperverk, kan ikke menneskekroppen ses som en lavere form for liv. 

Tvert imot må den ses som det ypperste målet for Guds skapelse. Kroppsliggjøring er også 

avslutningen på Guds forsoningsverk.  Ordet ble kjøtt, og gjennom sin fysiske lidelse og død 

på korset, identifiserer Kristus seg med den syndige, syke, lidende og døende. Også sett ut fra 

avslutningen på forløsningen av verden er kroppsliggjøring sentralt, for den handler om den 
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nye jord, der ny forvandlet kroppslighet er oppfyllelsen. Sannheten om mennesket går fra den 

fysiske skapelsen og ender i oppstandelseskroppen. (Moltmann 1985: s. 244-246) 

I 1. Mos. 2,7 står at mennesket i skapelsen «ble en levende sjel», ikke at mennesket har en 

levende sjel. Det er ikke slik at mennesket har en kropp, men det er en kropp.  

«Body, mind and soul are never used as parallel anthropological terms and cited as mutually 

complementary. Apparently the person is always affected as a whole, though he assumes a 

different specific form in different relationships.» (Moltmann 1985: s. 256) 

 

Grevbo bruker beskrivelsen det udelte og egenartede mennesket. Han tar til ordet for at: 

«vi må våke over den gudskapte enheten av kropp, sjel og ånd. Derfor må vi ta høyde for 

hvordan kroppslige, følelsesmessige og erkjennelsesmessige sider er vevd inn i hverandre, og 

at tro og liv også henger sammen på utallige måter. Både antropologisk og strikt teologisk er 

mennesket altså en sammenhengende enhet og helhet.» (Grevbo 2006: s. 514)  

Men det er ikke bare innen teologi og sjelesorg problematikken med dualisme er aktuell. Også 

innen helsevesen og medisin strever man med en oppdeling av mennesket som får negative 

følger for pasienter. I sin bok «Krenkede barn blir syke voksne» skriver Anna Luise 

Kirkengen at hennes hensikt med å skrive boken er:  

«å vise det uholdbare i det todelte synet på mennesket og menneskekroppen som fører til et 

todelt helsevesen, det somatiske og det psykiatriske, og to atskilte begrepsverdener, nemlig 

den somatiske klassifikasjonen for sykdommer på den ene siden og den for mentale lidelser 

på den andre.» (Kirkengen 2005: s. 15)   

Hun ser altså en lignende dualisme som vi kjenner fra kirkas og sjelesorgens historie. Denne 

dualismen har også bakgrunn i gresk filosofi, men Kirkengen peker i tillegg på at 

naturvitenskapens og det materialistiske samfunns instrumentelle syn på mennesket er en 

viktig del av forklaringen. I boken bruker Kirkengen den franske filosofen Maurice Merleau-

Pontys kroppsfenomenologi: 

«Han motsa det platonske dogme om at den sansbare verden representerer en lavere form for 

virkelighet ved å hevde at den menneskelige eksistens utfolder seg nettopp i det sansbare.» 

(Kirkengen 2005: s. 47) 

Merleau-Pontys hovedtese, når det gjelder menneskekroppen, er at kroppen ikke er en 

gjenstand. Det er ikke bare slik at mennesket har en kropp, det både er og har sin kropp. 

Mennesket er, samtidig, både subjekt og objekt. (Kirkengen 2005: s. 68) 
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I Marie Farstads bok «Skam. Eksistens, relasjon, profesjon» kaller hun et av kapitlene i 

sjelesorgsdelen i boka si: «Kroppen – integrert eller hjemløs?». Hun peker på at det 

dualistiske synet, der kroppen blir underlagt viljen og løsrevet fra sjelen, virker 

fremmedgjørende. Men hun trekker også fram at pietismen har bidratt til at kroppen ikke har 

fått sin likeverdige plass. Dualismen og pietismen til sammen har ført til en underbelysning av 

kroppen i både teologisk og sjelesørgerisk litteratur.  (Farstad 2016: s. 283-284) 

  

2.3  Overgrepsutsattes sjelesørgeriske behov.  

Gunnar Ringheim har skrevet boken «Det som ikke skulle skje. Fortellinger om overgrep. En 

dokumentar om hvordan Kirken håndterer seksuelle krenkelser blant sine egne.» Her har 

professor Eva Lundgren skrevet etterordet. Hun sammenligner det som skjer i 

overgrepsprosessen med det som skjer i krig. Den sterkere nasjonen går over grensen til den 

svakere, begår en grensekrenkelse. Sammenlignet med overgrepsprosessen tilsvarer dette 

overgripers uønskede nærgåenhet. Neste skritt i krigsutviklingen er invasjonen. Den 

invaderende makten kan fortsatt stoppes hvis den invaderte har ressurser til det eller får hjelp 

utenfra. Ved overgrep tilsvarer det de første seksuelle tilnærmelsene, som skaper forvirring og 

diffus skyldfølelse. Overgriper forskyver stadig grensene, hvis den utsatte ikke selv greier å 

stoppe det, eller får hjelp. I forbindelse med krig går det så over i full okkupasjon. Det 

okkuperte landet må underordne seg, grensene viskes ut, folket kan miste språket sitt og 

landet opphører å eksistere som selvstendig område. Tilsvarende vil den utsatte måtte 

underordne seg, godta overgripers definisjon av hva som skjer og godta ugyldiggjøringen av 

egen virkelighetsoppfatning. Det kjennes umulig å snakke med noen om det, og man har 

kanskje ikke en gang språk for det som skjer. Nå kommer skyldfølelsen, skammen og 

selvforakten for fullt. (Lundgren 2015: 237-238) 

Ut fra utsattes fortellinger i boka, ser Lundgren på hvilke konsekvenser overgrepene har fått. 

Hun nevner skyldfølelsen og skammen, som følge av overgripers definisjon av den utsatte som 

delaktig. Også den stadige normforskyvingen er medvirkende. Følelsen av å være skitten etter 

det ekle som har skjedd, skaper selvforakt og et problematisk forhold til kroppen. Nærhet blir 

vanskelig, og dermed griper det inn i kjærlighets- og familieliv. Problemer med å regulere 

følelser, og mangel på språk for det som har skjedd, skaper stor frustrasjon og isolasjon. Og 
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sorgen over alt man har blitt frastjålet, kanskje også troen, kan være stor. (Lundgren 2015: 

248-249) 

Ut fra dette krigsbildet velger jeg å se på utsattes sjelesørgeriske behov ved å gå inn på flere 

sider ved selvbilde og gudsbilde. Videre går jeg litt mer inn på behovet for helhet, og 

forsoning. 

 

2.3.1  Selvbilde  

Det bildet man har av seg selv er preget av opplevelser og erfaringer i møte med andre. 

Nærhet og trygghet på de nærmeste er grunnleggende for å bygge et godt selvbilde. For 

overgrepsutsatte, særlig de som har vært utsatt som små barn, kan skadene bli svært store. 

Selvforakt, selvskading og kroppshat er tunge følger av et skadet selvbilde. Hvordan virker 

dette i møte med tro og det kristent fellesskap? Hvem ser den utsatte seg selv som i forhold til 

menigheten? 

Den måten det tradisjonelt har vært forkynt på om synd, skyld og skam i kristne menigheter 

og fellesskap, er problematisk. Dette er en teologisk utfordring, for begrepene forveksles lett. 

Det gjør det uoversiktlig for både overgrepsutsatte og andre. Syndsbekjennelsen i en vanlig 

gudstjeneste i Den norske kirke, kan bli så vanskelig at den utsatte enten må la være å delta i 

den, bekjenne med forbehold (Tilgi …., men ikke for det!) eller la være å gå til gudstjeneste. 

Det samme gjelder andre gudstjenesteledd, salmer/sanger, møteformer, og uryddig 

forkynnelse. For utsatte kan dette gjøre skaden enda verre. Det gjør «gjerne at de som strever 

mest med skam, er de som i størst grad tar til seg talen om skyld og synd, og dermed 

opprettholdes en negativ spiral der selvbildet blir mer og mer preget av selvforakt og 

uverdighet.» (Thomassen 2008: s. 43, 48-49) Overgrepsutsatte trenger altså ryddighet i 

forhold til disse begrepene, og hjelp til å sette dem i rett forhold til overgrepserfaringene. I 

tillegg trenger de hjelp til å plassere skylden der den hører hjemme, hos overgriper.  

I sin bok «Når glassflaten brister. Om brytningen mellom livet og troen», snakker Torborg 

Aalen Leenderts om den usunne skammen. Den beskrives som «en dyp følelse av ikke å 

være «elskverdig» eller bra nok. Skam er en opplevelse av egen uverdighet.» (Leenderts: s. 

41) Den hemmer livsutfoldelsen og livsevnen, og er en patologisk (sykelig) skam, som 

kjennetegnes av selvforminsking, tilbaketrekking og taushet. Den er en av de mest smertefulle 
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av de affektive tilstandene, og den utsatte bruker mye krefter på å beskytte seg mot den. Den 

er ondartet og sprer seg, til stadig nye områder av livet og til relasjoner de ikke hører hjemme 

i. Tilbaketrekningen fører til isolasjon, for den er oftest ordløs og kan derfor vanskelig deles.  

(Leenderts: s. 41-44.)   

Farstad peker på at skammen er en kroppslig erfart affekt, som setter sitt avtrykk i kroppen, 

og erfares individuelt og subjektivt. Likevel er det noen felles mønstre: Forsvarsskammen 

som respons på trusler, tilbaketrekning fra fysisk nærhet og intimitet, og selvdestruktiv adferd, 

som spiseforstyrrelser og rusmisbruk. Slik roper den ordløse skammen gjennom kroppens 

språk, sier Farstad.  (Farstad 2016: 132-133) Utfordringen i møte med skam er å hjelpe 

konfidenten til å komme hjem til sin egen kropp, fornye eierskapet til kroppen sin. 

Skamerfaringene har gjort kroppen til en fiende, og det er et møysommelig arbeid å ta den 

tilbake. (Farstad 2016: 289) Den delen av selvbildet som er knyttet til kroppen er altså 

avgjørende i helbredelsesprosessen. 

Thomassen påpeker at utsatte, i kristne samlinger og gudstjenester, møter liturgier, 

sanger/salmer og forkynnelse som er full av språk, handlinger og symboler som handler om 

kropp. Å delta kan bli en vond opplevelse. Særlig kan nattverden være vanskelig. (Thomassen 

2008: s. 42-43) Utsatte trenger altså at ansvarlige for gudstjenester og møter tenker 

sjelesørgerisk i sin forberedelse av slike samlinger. Sjelesørgere må også ha i tankene, 

problemer med å fungere i fellesskapet, så utsatte kan få hjelp til å komme ut av isolasjonen. 

Utsattes følelse av å være alene, annerledes og isolert fra fellesskapet, blir en del av 

selvbildet. Den henger sammen med hemmeligholdelsen, skammen og ordløsheten. Overgrep 

holdes hemmelig fordi overgriper har latt utsatte forstå at dette snakker vi ikke om. Utsatte 

som opplever å ikke bli trodd, lærer at dette «fins ikke». Begge deler overlater den utsatte til 

seg selv. Utsatte er redd for smerten ved å fortelle sin historie, og ordløsheten henger sammen 

med hemmeligholdelsen og skammen. Det vi skammer oss over og ikke snakker om, har vi 

ikke språk for. Den utsatte trenger hjelp til å finne språk for sine opplevelser, og finne igjen 

tryggheten i relasjoner. Dette kan ikke løses bare gjennom det som skjer i sjelesorgens rom, 

men krever også fellesskapets medvirkning. (Farstad 2016: 164-166) Har det skjedd vonde 

ting i fellesskapet, må fellesskapet gi oppreisning. En slik oppreisning, virker helbredende på 

selvbildet. 

Jo lengre den utsatte tier og lider, jo mer setter offerrollen seg. Den kan sitte så hardt at den 

blir en offeridentitet, og slik en del av selvbildet.  Den utsatte trenger hjelp til å se at 
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offerrollen ikke er dem, men er påført dem. Og de trenger hjelp til å få et sannere bilde av seg 

selv, der verdigheten og myndigheten er viktige deler av bildet. (Thomassen 2008: s. 43) 

 

2.3.2  Gudsbilder 

Det er en nær sammenheng mellom selvbilde og gudsbilde. I boka Traumebevisst omsorg i 

psykisk helsearbeid, skriver Hagen og Barbosa da Silva, med henvisning til Ana Maria 

Rizzutos forskning, at menneskers gudsforhold kan avspeile relasjons- og tilknytningsmønstre 

som er dannet i barndommen og videreutviklet gjennom senere erfaringer.  

«Selvbildet og gudsbildet er dynamisk forbundet på samme måte som selvbilde og 

foreldrebilder... For en som er traumatisert, fordrer det mye arbeid for å kunne nå fram til et 

gudsbilde og en tro som kan gi mot og håp for livet.»  (Hagen og Barbosa da Silva 2016: 49) 

Hvordan kan gudsbildet bli preget av seksuelle overgrep? Leenderts peker på at våre 

gudsbilder er preget av livs- og troserfaringene våre. Gudsbildet preges ikke bare av kirkens 

offisielle gudsbilder, men også av private gudsbilder. Disse er igjen preget av 

relasjonserfaringer, særlig fra viktige personer tidlig i livet. I kriser kan de private 

gudsbildene bli dominerende. (Leenderts 2007: s. 65-66)  

Overgrepsutsatte strever med vanskelige gudsbilder, som Leenderts også kaller falske 

gudsbilder eller vrengebilder av Gud. Dissehar sin bakgrunn i negative erfaringer i nære 

relasjoner, ulike fromhetstradisjoners forvrengte gudsbilder eller en syntese av disse. 

Eksempler på slike vrengebilder er: Den fraværende gud, prestasjons-/belønningsguden, 

tvetydighets-/samvittighetsguden, den strenge guden og overgreps-/maktguden. (Leenderts 

2007: s. 68) Farstad kaller dem destruktive gudsbilder. Hun beskriver dommerguden, 

dødsguden, bokholderguden, prestasjonsguden, skamguden og makt-/overgrepsguden. 

(Farstad 2016: s. 246-253) 

Thomassen snakker om gudsmetaforer. I mange kirker og kristne fellesskap brukes det et 

ensidig maskulint og autoritært gudsbilde. Selv om metaforene som brukes i Bibelen er mye 

mer allsidig, har man tradisjonelt holdt seg til maskuline familiemetaforer (far, bror) og 

autoritære metaforer (herre, konge, hersker). Disse kan bli problematiske når den utsatte har 

opplevd vonde og vanskelige ting i forhold til familiemedlemmer og lederfigurer. (Thomassen 

2008: s. 43)  

 Utsatte trenger altså en forkynnelse som tegner et bredere gudsbilde en kirken tradisjonelt har 

gjort. 
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2.3.3  Opplevelse av splittethet og behov for helhet. 

En av senskadene av seksuelle overgrep er en sterkere eller svakere opplevelse av splittethet.  

I artikkelen «Liturgi nedenfra. Om Kirkens ressurssenters liturgiske praksis», i Praktisk 

kirkelig årbok 2008: «Praktisk-kirkelig teologi nedenfra», skriver Merete Thomassen om 

splittetheten mange utsatte opplever. De har taklet livet ved å splitte opp virkeligheten i deler 

som holdes fra hverandre. De vonde erfaringene er plassert i et lukket rom, som forsøkes 

holdt unna de andre delene av virkeligheten. I gudstjenester og andre kirkelige 

felleskapsarenaer kan den utsatte gjøre som ellers; stenge det vonde ute. Men når veggene 

mellom oppleves tynnere kan fellesskap, kirkerom, og gudstjeneste bli veldig vanskelige å 

forholde seg til. (Thomassen 2008: s. 42) 

På bakgrunn av det kristne menneskesynet i teologiens og kirkens historie, med en splitting av 

kroppen og sjelen, kan man kanskje si at utsatte får en flerdoblet splittethet å hanskes med: De 

må forholde seg til både sin personlige splittethet og splittetheten i synet på mennesket i kirke 

og samfunn. Vi snakker altså om splittethet sett fra både religionspsykologisk, teologisk og 

fenomenologisk synsvinkel. Det sier seg selv at dette er svært utfordrende å forholde seg til.  

De som har vært utsatt for overgrep fra de var små barn, ofte i kombinasjon med 

omsorgssvikt, kan være så traumatisert at de utvikler dissosiative lidelser. Hagen og Thelle 

beskriver dissosiasjon som manglende integrering av livsopplevelser. Dissosiasjon er det 

motsatte av assosiasjon. Når vi assosierer kobler vi til, mens dissosiasjon er frakobling. Begge 

deler er naturlige prosesser, men dissosiasjon som lidelse er en tilstand av flukt fra det som 

ble for vanskelig å integrere i personligheten. (Hagen og Thelle 2016: s. 89-90)  

«Kort beskrevet er dissosiativ lidelse en fellesbetegnelse på psykiske lidelser som er 

kjennetegnet ved delvis eller fullstendig tap av den normale integrasjon mellom erindringer 

fra fortiden, bevissthet om identitet, umiddelbare sansefornemmelser eller kontroll over 

kroppsbevegelser.» (Hagen og Thelle 2016: s. 71) 

Hagen og Thelle beskriver to utviklingsveier til dissosiasjon: 1) På grunn av noe som har 

skjedd, som ikke skulle ha skjedd. Da handler det om hendelsestraumer, som vold og 

overgrep. 2) På grunn av noe som ikke har skjedd, som skulle ha skjedd.  Her gjelder det 

omsorgssvikt.  
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2.3.4  Behovet for forsoning  

Mange overgrepsutsatte opplever en forventning om å «tilgi og gå videre». Disse 

forventningene kan komme både fra andre og den utsatte selv. Og hos begge parter kan det 

være lite kunnskap og bevissthet om hva som kreves for at det skal bli en reell forsoning. Fra 

omgivelsene er det også ofte lite kunnskap om skadene etter seksuelle overgrep.  

Leenderts snakker om forsoning som en utfordring og en mulighet i møte med eksistensielle 

kriser, der bitterhet eller resignasjon presser på. Hun understreker at å gå inn i en 

forsoningsprosess, er et valg som kan gi nye muligheter i livet. Med henvisning til Sannhets- 

og forsoningskommisjonen i Sør-Afrika, peker hun på 2 forhold som er viktig for ofre i en 

forsoningsprosess: 1) At sannheten om hva som virkelig skjedde kommer fram. 2) Å møte 

oppriktig anger hos krenkeren. Der dette skjer, kan det virke lindrende for offeret, som 

rensende salve i betente sår. Og det kan også virke helbredende for overgriper, som ved å 

krenke offeret også har brutt ned egen selvaktelse. Da er anger og oppgjør veien tilbake til 

sann menneskelighet.  (Leenderts 2007: s. 338-339) 

 

2.4  Metode og teori: 

2.4.1  Metode: 

I oppgaven bruker jeg kvalitative metoder. Innenfor kvalitativ tilnærming fins det et mangfold 

av typer data og framgangsmåter. (Thagaard 2013: s. 11) Oppgaven bygger ikke på data fra 

tradisjonelt feltarbeid, men på foreliggende data. (Thagaard 2013: s. 58) Jeg bruker 

tekstanalyse, og analyserer fag-/lærebøker i sjelesorg. Bratberg sier at i en tekstanalyse: 

«…studeres tekstene systematisk for å trekke slutninger enten om omkringliggende forhold 

eller om forfatterens ideer og intensjoner.» (Bratberg 2017: s. 11) Jeg vil se på forfatteres 

ideer om mennesket som kropp, sjel og ånd, seksuelle overgrep og hvordan bibeltekster 

brukes.  Videre vil jeg drøfte hvordan de ideene som kommer fram, og eventuelt mangel på 

tanker og meninger om dette, preger inntrykket av hva som ses som viktig i sjelesorg for 

overgrepsutsatte. 

Thagaard refererer til John Scott, som tar til orde for å se bredt på dokumentanalyse, så det 

gjelder analyse av alle slags skriftlige kilder. «Vi benytter oss av dokumentanalyse når vi 
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orienterer oss i studier av faglitteratur om et bestemt tema. Studier av relevant faglitteratur 

kan betraktes som et feltarbeid på internett eller biblioteket.» (Thagaard 2013: s. 59-60) Jeg 

kan altså se på min analyse av fagbøker som en dokumentanalyse. 

Det vil også være naturlig å se bakover, i sjelesorgens historie, på hvordan menneskekroppen 

har vært vurdert og hvordan bibeltekster har vært brukt som begrunnelse. Men også hvordan 

sjelesorgen har endret seg gjennom tiden når det gjelder synet på mennesket, og bruk av 

bibeltekster den bygger på. Slik sett vil oppgaven også ha litt elementer av historiekritikk.  

Analysen i oppgaven kan også ses som en hermeneutisk analyse, og slik den vil bli brukt her 

kan den betegnes som dobbel hermeneutikk. Bratberg sier at denne tolkningsformens 

oppgave er «å tolke mening og intensjon hos mennesker som selv tolker». (Bratberg 2017: s. 

39) Og Thagaard betegner dette som «fortolkning av annen grad» og sier det er: «forskerens 

tolkninger av en virkelighet som allerede er tolket av deltakerne.»  (Thagaard 2013: s. 42) Jeg 

skal tolke meningene og intensjonene til utvalgte forfattere av sjelesorgslitteratur, altså en 

tolkning av deres fortolkninger rundt temaet for oppgaven. 

Oppsummerende vil jeg si at oppgaven er en tekstanalyse med dobbel hermeneutikk, som har 

preg av dokumentanalyse, i tillegg til at den ser historisk på temaet.  

 

2.4.2  Teori og datamateriale: 

Når det gjelder teori, skriver Thagaard at «Kvalitative studier preges både av at det teoretiske 

perspektivet utvikles på grunnlag av analyse av dataene, og at forskningen tar utgangspunkt i 

teoretiske perspektiver fra tidligere studier.» (Thagaard 2013: s. 193) 

Jeg skal analysere sjelesorgslitteratur, faglitteratur som bygger på teori og praksis fra 

sjelesorgfeltet. Som teologistudent har jeg allerede fått den under huden gjennom 

sjelesorgslitteraturen jeg har lest. Jeg har altså med meg en forforståelse. (Thagaard 2013: s. 

197-198) Dette vil prege min tilnærming, og det vil være helt nødvendig og naturlig å 

forholde seg til denne innebygde teorien i den litteraturen jeg har valgt.  

Kvalitative studier er preget av samspill mellom induktiv og deduktiv tilnærming. Induktiv 

framgangsmåte antar at man kan utvikle teori på grunnlag av empiriske studier, mens man 

ved deduksjon tar utgangspunkt i teoretiske perspektiver og analyserer data ut fra dem. 
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(Thagaard 2013: s. 197) Siden min oppgave går ut på å sammenligne faglitteratur, altså 

tolking av andres fortolkninger, og ikke på å samle inn rådata og analysere dem, kunne man 

tenke at den er mer mot en deduktiv tilnærming. Men siden jeg skal bruke data fra disse 

bøkene og analysere det for å finne svar på problemstillingen, vil jeg jo utvikle en teori om 

denne litteraturens behandling av det utvalgte området. Det er altså en empirisk studie av 

litteraturen, og slik en induktiv tilnærming. 

Sjelesorgsfaget bygger på bibelske tekster og teologi, men også på andre fagtradisjoner. 

Sjelesorgslitteratur bruker både kirkens ressurser og teorier (bibeltekster, bønner, liturgier, 

diakoni, fellesskapspraksiser, ritualer, teologi…), og teori og vitenskap om mennesket 

(religionspsykologi, psykiatri, antropologi, filosofi …) som verktøy. Sjelesorglitteraturens 

forfatternes teorier vil avspeile dette todelte fokuset og det vil oppgaven min bli preget av. 

Hovedfokus i oppgaven være på det særegne for sjelesorgen, de integrerte teoriene forfatterne 

er kommet fram til ved å bruke begge disse tradisjonene. Fra disse vil jeg hente ut data om 

kroppens plass i litteraturen, sjelesorg for overgrepsutsatte og hvordan bibeltekster om dette 

brukes. 

Primærlitteraturen jeg henter data fra, er to forskjellige lærebokverk innen sjelesorgsfeltet. Jeg 

ønsker å se på lærebøker for sjelesørgere, fordi jeg antar de har innvirkning på mange 

sjelesørgere og dermed også på sjelesorgen som utøves. Jeg har også inntrykk av at disse 

læreverkene, brukes på tvers av grensene kirkesamfunnene utgjør. Jeg har valgt to forfatteres 

dobbeltverk, med en «grunnbok» i sjelesorg, og siden en bok som går videre og utdyper. I bok 

nummer to av verkene, har de to forfatterne gått i forskjellig retning.  

- Berit Okkenhaugs grunnbok «Når jeg ser ditt ansikt. Innføring i kristen sjelesorg» er fra 

2002. I oppfølgingsboka fra 2009 går hun dypere inn på temaet skam: «Når jeg skjuler mitt 

ansikt. Perspektiver på skam». Dette er et veldig aktuelt tema i sjelesorg for overgrepsutsatte. 

- Anders Bergems grunnbok, «Som epler av gull ...En bok om kristen sjelesorg. Bind 1 

Sjelesorgens prinsipielle grunnlag og egenart.» kom i 2008. I 2011 ga han så ut: «Som epler 

av gull ...En bok om kristen sjelesorg. Bind 2 Kunsten å utøve sjelesorg.» Her legger han 

hovedvekten på selve samtalesituasjonen, og kommer inn på betydningen av kroppsspråket. 

Han har også et kapittel om bibelbruk.  

Fra disse verkene vil jeg trekke ut data, og analysere dem. Så vil jeg sammenligne verkene, og 

stille kritiske spørsmål til behandlingen av temaet og konklusjonene som trekkes. I tillegg  vil 
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jeg trekke inn sekundærlitteratur, der jeg ser det trengs supplering eller nyansering. Jeg vil 

blant annet bruke: 

- Farstad, Marie: Skam. Eksistens, relasjon, profesjon. Cappelen Damm Akademisk 2016. 

(Særlig: Skam i sjelesorgens rom. s. 237 – 291.) 

- Grevbo, Tor Johan: Sjelesorgens vei. En veiviser i det sjelesørgeriske landskap – historisk 

og aktuelt. Luther Forlag 2006.  

-Leenderts, Torborg Aalen: Når glassflaten brister. Om brytning mellom livet og troen. 

Verbum 2007. 

2.4.3  Validitet og reliabilitet: 

Thagaard sier at innen kvalitative analyseformer vurderes validitet og reliabilitet forskjellig 

fra kvantitative analyser. For kvalitative analyseformer handler det ikke om tall og målinger, 

men om søking etter mening. Reliabilitet, vurdering av analysens pålitelighet, spør etter om 

analysen er utført på en tillitvekkende og troverdig måte. «Forskeren må argumentere for 

reliabilitet ved å redegjøre for hvordan dataene er blitt utviklet i løpet av 

forskningsprosessen.» (Thagaard 2013: s. 202) Argumentasjonen må overbevise en kritisk 

leser om kvaliteten på og verdien av resultatene. Innen kvalitative analyseformer er det intern 

reliabilitet som er mulig å oppnå. Thagaard sier at man for å oppnå intern reliabilitet bør være 

konkret og spesifikk i rapportering av fremgangsmåter, når man samler inn og analyserer 

data. Ved å gjøre forskningsprosessen gjennomsiktig, styrker man reliabiliteten. Det gjør man 

ved å gi en detaljert beskrivelse av strategi og analysemetoder. Det må også være 

gjennomsiktighet når det gjelder teoretisk ståsted. Forskningsprosessen tydeliggjøres ved å 

holde data som er konkrete adskilt fra fortolkningen av dem, i størst mulig grad. Slik 

oppfyller man kravet om at leseren skal kunne skille data og fortolkning. (Thagaard 2013: s. 

201-203) 

Validitet handler om vurdering av grunnlaget for tolkninger og gyldigheten av dem. Thagaard 

bruker spørsmål som, om resultatene representerer den virkeligheten som er studert. Intern 

validitet er validitet som «har referanse til vurderinger av fortolkninger som omfatter en 

enkelt studie.» (Thagaard 2013: s. 205) Ekstern validitet spør etter om resultatene man har 

kommet fram til, kan være gyldige i andre sammenhenger. Vi snakker altså om overførbarhet.  
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Også validitet kan styrkes ved gjennomsiktighet. Man tydeliggjør grunnlaget for 

fortolkninger, ved å gjøre rede for hvordan analysen gir grunnlag for konklusjonene man 

kommer fram til. Man styrker validiteten ved å gå kritisk gjennom analyseprosessen, og prøve 

ut alternative perspektiver for å få en relevant forståelse. Ved å vise til alternative tolkninger, 

som man oppleve mindre relevante, kan man forsterke verdien av egne tolkninger. Her er det 

god hjelp i at en kollega eller veileder vurderer analysen kritisk.  (Thagaard 2013: s. 204-205) 

I denne oppgaven skal jeg etterstrebe validitet og reliabilitet i tolkningen av valgt 

sjelesorgslitteratur. Det er altså snakk om troverdighet i behandlingen av litteraturen jeg 

analyserer. Ifølge Thagaard, skal den oppleves troverdig av både «deltakerne» (i min 

oppgave: litteraturen), meg selv og leserne. For å få dette til må jeg skrive i samsvar med 

kvalitativ forsknings fortolkende karakter, og jeg må ha som målsetning at oppgaven 

representerer forståelse for fenomener knyttet til synet på kroppen, sjelesorg for utsatte for 

seksuelle overgrep, og bibelbruk. Jeg kan knytte fortolkningen til «deltakernes» (litteraturens) 

forståelse , eller jeg kan forholde meg vurderende til deres perspektiver. Mine fortolkninger 

kan være mer eller mindre implisitt i teksten, eller jeg kan framheve mine fortolkninger og 

den betydningen de eventuelt har for utvikling av nye teoretiske perspektiver. (Thagaard 

2013: s. 193) Uansett må det komme tydelig fram hva som er data fra litteraturen og hva som 

er min fortolkning. 

Jeg må altså behandle litteraturen på en tillitsvekkende måte, og konkludere slik at en kritisk 

leser blir overbevist av mine funn. 

For å bygge opp reliabilitet, må jeg gjøre rede for hvordan jeg utvikler data, ved å skille 

tydelig mellom informasjon fra litteraturen og egne vurderinger. I forhold til validiteten må 

jeg gå kritisk gjennom grunnlaget for egen tolkning, og gjøre bruk av veileders kvalifiserte 

utenfrablikk.  

Når det gjelder overførbarhet, må jeg vurdere om den tolkningen jeg utvikler, innenfor 

rammen av denne oppgaven, også kan være relevant i andre sammenhenger. Det kan jeg gjøre 

ved å finne ut om mine funn og tolkninger har generelle aspekter som gir grunnlag for å 

hevde at de er overførbare. Finner jeg at de er overførbare, argumenterer jeg for at jeg har 

funnet grunnleggende trekk ved det fenomenet jeg studerer, som jeg mener kan undersøkes i 

videre forskning. (Thagaard 2013: s. 210-212) 
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3 Analyse 

Som første del av analysen, har jeg gått grundig gjennom bøkene på leting etter forfatterens 

behandling av mine tre delfokus: Bibelen i sjelesorgen, mennesket som kropp, sjel og ånd, 

sjelesorg for overgrepsutsatte. For hver del ser jeg på bibelbruk opp mot disse temaene. I 

forlengelse av delen om Bibelen, vil jeg også se om forfatterne fokuserer på narrativ sjelesorg 

og bruk av bibelfortellinger i denne metoden. 

For å få fram data fra primærlitteraturen har jeg brukt to hjelpemidler: 

-En omfattende tabell, et regneark i Excel, der jeg har samler alt materiale jeg fant i bøkene 

om mine tre temaområder. Denne er kun til eget bruk.  

-En lignende tabell, men med oversikt bare over det bibelske materialet som er brukt i 

bøkene, med kommentarer som går på innhold og/eller hvordan det er brukt av forfatteren. 

Innholdet i denne følger oppgaven i form av lister i behandlingen av bøkene. (Se vedlegg) I 

disse listene har jeg brukt fargekoder for å tydeliggjøre innhold og bruk 

Nå vil jeg gi en presentasjon av bøkenes bidrag til mine temaområder. Etter hver del 

oppsummerer jeg så hva slags bibelmateriale forfatterne har brukt. Disse vil jeg så bruke i 

sammenligningen. I presentasjonen oppgir jeg ikke alle bibeltekster som brukes, men viser 

herved til listen over bibelsk materiale. (Se vedlegg.) 

 

3.1 Berit Okkenhaugs litteratur 

3.1.1 Bibelen i sjelesorgen 

«Når jeg ser ditt ansikt. Innføring i kristen sjelesorg»  

(Heretter omtalt som Innføringsboken) 

Okkenhaug omtaler Bibelen som sjelesorgens viktigste bok og fundamentet kristen tro bygger 

på. For sjelesørgeren gir den oppbyggelse, hjelp, inspirasjon og styrke. Likevel stiller hun 

spørsmål ved når og på hvilken måte sjelesørgeren skal bruke Bibelen i sjelesorgen. Hun 

hevder at situasjonen avgjør. Man må ta hensyn til samtalens dynamikk og konfidentens 
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behov. Ved å «måtte» sitere bibelvers i alle sjelesorgssamtaler, kan man «miste grepet om 

samtalens flyt». Man blir lett fanget i eget perspektiv, og forvirrer og forstyrrer kontakten. 

Her kan også ligge et element av makt: Bibelen har spesiell autoritet siden budskapet 

oppfattes som gitt av Gud.  

Okkenhaug skisserer en god måte å bruke bibeltekster på:  

-Assosiere til bibelske historier og tekster i samtalen.  

-Gi konfidenten mulighet til respons.  

-Av og til lese tekst fra Bibelen mot slutten av samtalen, men konfidenten må stilles fritt.  

Det er viktig å spørre om konfidentens forhold til teksten, og sjekke hvilken forkynnelse og 

forståelse konfidenten har.  

Hun peker også på at det finnes nedbrytende måter å lese bibeltekster på:  

-Tillærte tolkninger som ikke holder. Kanskje må man gi hjelp til å lese med andre briller.  

-Sinnsstemningen gjør at det "går inn" på en negativ måte. Ved depresjon vil dom og straff 

går inn, mens frelse, tilgivelse og verdi preller av.  

Okkenhaug mener det da er betimelig å foreslå å ikke lese Bibelen en periode, men heller 

hvile i at Gud likevel er der. Eller lese bibeltekster sjelesørger velger ut.  (Okkenhaug 2002: s. 

103-105)  

Målet for bibelbruken må være at konfidenten finner sin vei inn i bibelstoffet. Man kan 

ivareta dette ved å kontrastere menneskers opplevelse av en bibeltekst. «Vær ikke bekymret», 

kan for en med angstproblematikk oppleves både som trøst og som tilleggskrav. Timing er 

også viktig: Jobs bok viser hvor viktig det er å være lydhør for konfidenten, så man ikke 

kommer for rask med trøstefulle ord. Gi smerten rom, og gi støtte på at Gud går med under 

alle forhold. Gi hjelp til å stole på Guds løfter, selv om følelsene sier noe annet. (Okkenhaug 

2002: s. 105.) Hun betoner også bruken av bibeltekster som gjenkjennelse og identifikasjon. 

Salmene, kommuniserer godt med menneskelige erfaringer og følelser. Fiendesalmer, klage 

og sinne i bibelsk språk, viser at det er lov å sette ord på alle slags følelser, og hevnsalmer at 

det er lov å være subjektiv og ensidig. Vi har lov til å lette hjertet for Gud, og det er viktig å gi 

uttrykk for følelsene for å forsone oss med det som skjedde.  Konfidentens egne bibelord, 

knyttet til tidligere erfaringer, er viktig å hente fram. (Okkenhaug 2002: s. 106) 
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Den sjelesørgeriske oppgave, er ifølge Okkenhaug å sette bibeltekster i sammenheng med 

konfidentens liv, som personlig tiltale. Gud ønsker dialog. Bibelhenvisning er best som 

naturlig respons, så sjelesørger må kjenne Bibelen, og bruke den på en tjenlig måte. Bibelens 

rolle i sjelesørgers liv kan gjøre Bibelen levende og relevant også for konfidenten. Å be om 

konfidentens reaksjoner på teksten, kan gi en dynamikk der man sammen setter tekstene opp 

mot livet. Har man som sjelesørger nesten alltid eller nesten aldri bibellesning i sjelesorg, bør 

man nyansere praksis! Hun tar også til orde for å sende med bibeltekst hjem, som kan 

mediteres over og eventuelt samtales om på neste samtale. (Okkenhaug 2002: s. 107.) 

Bibelbruk: Her har Okkenhaug et større bibelmateriale, og det som er brukt er det gitt 

henvisninger til. (Se vedlegg) Hun bruker bibeltekster til å belyse feiltolkinger som henger 

seg opp hos klienter, bibelord som kan oppleves både som trøst og krav, tekster om 

viktigheten av god timing i sjelesorgen, og om støtte og betydningen av å åpne opp for 

følelser. 

«Når jeg skjuler mitt ansikt. Perspektiver på skam» 

(Heretter omtalt som Boken om skam) 

Her vil jeg konsentrere meg om å finne ut hva Okkenhaug sier om skam som har med 

overgrepsproblematikken å gjøre, og bibeltekster brukt opp mot dette. Som allerede nevnt, 

mener Okkenhaug at skapelsesteologien og teologien om inkarnasjonen er god for mennesker 

som sliter med skam. Jeg vil derfor i tillegg gå inn på hva hun sier om nettopp disse to 

områdene. 

GT: God skapelsesteologi kan hjelpe den skamfulle, sier Okkenhaug. Vi er skapt i Guds 

bilde og villet av Gud. Vi kan vedstå oss våre liv med forskjellighet, grenser og mangler. 

Syndefallet endrer ikke Guds gode vilje med oss. Før syndefallet var menneskene nakne, men 

de skammet seg ikke. Etter syndefallet ble øynene deres åpnet, de så nakenheten, og skjulte 

seg. Skammen kom først, så kom oppgjøret med skylden.  

Grenser fører til skam: Vi er begrenset som mennesker, og vi bryter grenser som er satt for 

oss. Gud har villet grensene. Å erkjenne vår menneskelighet, er å erkjenne at vi er avhengige 

og utlevert til hverandre, sårbare og dødelige. Vår menneskelighet er ikke synd, den er villet 

av Gud. Okkenhaug peker på at tekster fra Deutro-Jesaja er viktige i arbeid med 

skamproblematikk. Vi møter Gud som skaper, opprettholder og som den som ønsker relasjon. 
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Gud har tegnet oss i sine hender, vi er dyrebare for han. Herrens lidende tjener viser oss en 

ringeaktet, forlatt, smertens mann, som ikke regnes for noe. Denne teksten peker fram mot 

Jesus som foraktes og dør: Gud bærer skammen. Gud er den som reiser oss opp, og selv om 

Gud er hellig, er helligheten uløselig knyttet til hans godhet.  

Hagar gir Gud navnet «Du er en Gud som ser».  Det sier noe om å bli sett og anerkjent av 

Gud. Blikket er viktig ved skamopplevelse. Den aronittiske velsignelse, sier at Guds ansikt 

lyser over oss, hviler på oss, og er nådig. Og vi kan ikke gå fra hans åsyn. (Okkenhaug 2009: 

s. 94-95.) 

«I teologisk og sjelesørgerisk øyemed gir det mening for mange mennesker at det finnes bibelske 

personer som de kan kjenne seg igjen i. Det understøtter og eksemplifiserer at vi er forskjellige, og at 

denne tenkningen har teologisk og praktisk relevans.» (Okkenhaug 2009: s. 96.)  

 

Her bruker hun flere eksempler. To av dem handler om seksuelle overgrep:  

-Amnon, en av Davids sønner, forgriper seg på Tamar, sin halvsøster. Hun protesterer og sier: 

«Hvor skulle vel jeg gå med min skam?»  (2. Sam. 13, 13 a) Her ser vi hvordan andres synd 

kan bli ens egen skam. 

-Høvdingesønnen Sikem, krenker Dina, Jakobs datter, ved å ligge med henne. Brødrene 

sørger og blir rasende fordi Sikem hadde gjort en skammelig handling mot Israel, og de 

hevner seg. Til Jakob sier de: "Skulle han få behandle søsteren vår som en hore?" 1. Mos. 34, 

31. (Okkenhaug 2009: s. 94-96) 

I gammeltestamentlig tid fører ydmykelser til skam, som krever gjengjeldelse. Man kunne 

ikke la skammen hefte ved seg. I Salmenes bok ser vi at skam som blir påført, er en skam 

folket må bære. Altså både individuelt og som en del av kulturens virkelighetsoppfatning. 

Den enkeltes synd blir folkets skam. Når folket har skam, får det konsekvenser for individet. 

De hører til i fellesskapet og må bære skammen, enten synden er deres eller noen andres. 

Skam handler om å miste ære, miste Guds velsignelse, miste tilhørigheten hos Gud og bli satt 

utenfor fellesskapet eller være redd for å bli det. I Det nye testamentet handler Guds 

utvelgelse om nåden i Jesus. Det er en tilhørighet som er dypere og mer grunnleggende enn 

overholdelse av regler og bud. (Okkenhaug 2009: s. 97-98) 

Inkarnasjon er at Gud tok på seg menneskelige vilkår, med kropp, grenser og sårbarhet. 

Jesus våger det sant menneskelige. Inkarnasjonen er vitnesbyrd om at vi er avhengige av 
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hverandre, og ikke behøver å skamme oss over det. Jesus ble fristet til å vise sin makt, men 

holdt fast på sin menneskelighet. (Okkenhaug 2009: s. 99-100) 

I Jesu møter med mennesker, ser vi hvordan han forholder seg til skam. Han møter dem 

med varme, deretter tar han tak i skyld og nederlag. Okkenhaug bruker mange eksempler på 

evangeliets motsatte målestokk: de utstøtte går foran de fromme og selvopptatte. Jeg kan ikke 

gå inn på alle, men velger å se på en av dem: Kvinnen med blødninger i 12 år i Luk. 8, 43-48. 

Grunnen til at jeg velger denne teksten, er at det er den eneste som ikke handler om et 

menneske som har gjort synd. (Selv om man i hennes kontekst mente sykdom var Guds straff 

for synd). Kvinnen er uskyldig, men bærer likevel på skam slik også overgrepsutsatte gjør. 

Kvinnen hadde båret skammen i 12 år før hun fikk hjelp, utsatte bærer i snitt på den i 17,5 år 

før de forteller.  

Hun ble betraktet som uren, og var sosialt og religiøst utestengt. Sykdommen medførte skam 

og isolasjon. Hun hadde brukt alt hun eide på leger, uten å få hjelp. Jesu helbredelse gjør 

henne frisk, inkludert, oppreist og verdig. Okkenhaug sier at dette er et eksempel på 

 «hvordan Jesus gjennom handling protesterer mot bud og regler som holder mennesker nede.»  

(Okkenhaug 2009: s. 101)  

Vi kan vite at vi trenger et oppgjør, men for å våge det må vi kjenne oss elsket. Jesus 

framhever verdien til de utstøtte, de som er påført skam og holdt nede. Jesus lever ut en aktiv 

protest mot stigmatisering og skampåføring som legges på personer og gruppe, og kommer 

med kjærlighet og barmhjertighet først. Kjærlighet og respekt gjør det mulig for den 

skamfulle å erkjenne og bekjenne. (Okkenhaug 2009: s. 100-103) 

Jesu lidelse og korsfestelse viser at det er mulig å finne Gud midt i lidelsens mørke. Jesus 

gjennomlevde påført skam, offentlig ydmykelse til alles beskuelse og tap av ære. Han fikk en 

skamfull død: hengt på et tre, forbannet av Gud. Okkenhaug understreker at korset ikke bare 

er skyldens tre, men den skamfulle kan finne oppreisning her. Gudsforlattheten deles av Jesus. 

Skam kommer som respons på å bli forlatt. Skam handler om å ikke høre til eller passe inn. 

Jesus identifiserer seg med dem som må bære skam. Men Jesus bevarer verdigheten, han 

internaliserer ikke skammen gjennom korsfestelsen. Jesu ære er ikke truet, selv om han blir 

hånet.  

Jesus er mer opptatt av å gjenopprette enn å konfrontere, av oppreisning for skamfulle og 

tilgivelse for skyldige. Jesu kjærlighet ufarliggjør det å avsløre egen skam, og gir hjelp så den 
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mister sin kraft. Skam er angsten for å ikke bli elsket eller møtt med respekt. Det er vårt kall å 

følge etter Jesus. Skammen som blir påført oss, trenger ikke ta fra oss verdigheten. s. 103 -

105)  

I brevlitteraturen får vi bilde av en Gud som reiser opp det foraktede. Gud snur opp ned på 

samfunnets verdirangering og kjemper for menneskeverdet. Vi kalles til etterfølgelse. Kristus 

døde for syndere, men også for svake. Svakhet relaterer til sårbarhet og mangel på evne til å 

forsvare seg. Hvis forkynnelsen rommer også skammen, blir det lettere å åpne opp. 

Kjærligheten krenker ikke, den bevarer troen, og mister ikke håpet. Vi oppfordres til å ha 

Kristus som forbilde. Han brydde seg ikke om skammen, og han har medlidenhet med oss i 

vår svakhet. (Okkenhaug 2009: s. 105-107) 

Bibelbruk: Her er bibelmaterialet svært omfattende, med store mengder tekster fra både NT 

og GT. (Se vedlegg) Okkenhaug viser et bredt og tydelig bilde av skammens spor i 

mennesket, som gjenspeiler seg i bibelske skrifter. Hun har med tekster fra GT som drar 

linjen fra skapelse, via syndefallet og til Guds opprettholdelse og omsorg. Hun viser skam-

ære-problematikken og trekker inn Guds plan om nyskapelse og oppfyllelse. Gjennom NT- 

tekstene viser hun Jesu holdning til skammen han selv ble påført og hans møte med skamfulle 

og skamløse. Hun har videre tekster om skam i den første kristne kirke og håpet om en 

himmel uten skam. Slik underbygger hun det hun sier om sjelesorg opp mot 

skamproblematikk. I dette materialet har hun også med de eneste overgrepshistoriene i 

tekstmaterialet.  

3.1.2 Narrativ sjelesorg 

Innføringsboken 

Okkenhaug definerer «narrativ» i denne boka som «tolkende fortelling», der konfidentens 

fortelling tolkes i lys av den store historien, Guds historie med menneskene. Narrativ 

sjelesorg framhever betydningen av fortellingen, som menneskets erfaring. Mens man 

forteller det som har skjedd, kan man se mønstre som man ikke var bevisst. Sjelesørger kan 

kaste lys over nye sider, og knytte til andre fortellinger som gir nye perspektiver. 

Bibelfortellinger kan gi konfidenten mulighet til å identifisere seg med bibelske personer, og i 

tillegg peke utover, til Guds historie med menneskene. Gjennom dette tolkningsarbeidet kan 

det skje bearbeidelse av konfidentens historie. Den kan ikke forandres, men kan gis ny 
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mening og betydning. Forsoning med det som har vært smertefullt, kan gi tro på en Gud som 

har nyskapende krefter inn i menneskenes liv.  Metaforer i bibeltekstene gir dybde, mening og 

forståelse av oss selv, relasjoner og Gud. Tekstene kan gi tolkning og tydning av egen tid i lys 

av troen på Gud. Ikke alle metaforer passer på alle konkrete situasjoner, så det kreves 

refleksjon over forståelse og hvordan det vil virke. (Okkenhaug 2002: s. 28-29)  

Å bringe inn bibelske personer og situasjoner, kan gi gjenkjennelse og identifikasjon. Det gir 

bibelske referanserammer å tyde livsproblematikk i lys av, og livshjelp i lys av den kristne 

tro. Bønnene i Salmenes bok kommuniserer godt med bredden av menneskelig erfaring, og 

gir rom for å uttrykke sinne og klage. Gud tar våre følelser på alvor, og å uttrykke den er 

viktig for å komme videre. Hvis konfidenten har bibeltekster hun har et positivt forhold til, er 

det viktig å få tak i det og bruke det til å belyse situasjonen.  (Okkenhaug 2002: s. 106) 

Narrativ sjelesorg kan også hjelpe til med å bearbeide sin opplevelse av Gud i dypet av livet. 

(Okkenhaug 2002: s. 144) Sjelesørger må våge å være tilstede midt i mørket, lytte til den 

vonde historien og hjelpe konfidenten til å skifte fokus og rette oppmerksomheten mot det i 

historien som er kilde til styrke. Da kan en alternativ historie komme fram. (Okkenhaug 2002: 

s. 230) 

Bibelbruk: Okkenhaug har ikke med noen direkte bibelhenvisninger knyttet til det hun sier 

om narrativ sjelesorg. Hun anbefaler bruk av bibelfortellinger, men har ikke med noen 

eksempler på tekster som kan brukes. Hun vektlegger viktigheten av at Guds store historie, 

rommer konfidentens lille. Hun anbefaler også bruk av bibelske metaforer og personer, og 

Salmenes bok, som viser bredden av menneskelig erfaring.  

Boken om skam 

Til bruk av fortelling i møte med skamproblematikk, påpeker Okkenhaug at det ikke 

nødvendigvis gir en frihetsfølelse å fortelle om skamfølelsen. Det kan virke avslørende, og 

øke skamfølelsen. Sjelesørger må derfor være bevisst på hva som kan gjøre det lettere å 

fortelle.  

Skam er ofte språkløs. Sjelesørger må være bevisst på timing, språk og respekt for 

konfidentens grenser og integritet. Man må vise respekt for «urørlighetssonen»: Ikke avsløre 

konfidentens skam før han eller hun velger å fortelle. Man må dessuten forholde seg til det 

som blir fortalt, ikke til følelsen av noe underliggende. Generalisering og alminneliggjøring 

av vanskelige følelser kan åpne opp, og gi trygghet på at det ikke er noe å skamme seg over. 



34 

 

Det kan være lurt å fokusere på opplevelsen av skyld, før man nærmer seg skammen. Å bygge 

selvfølelse er viktig, men ensidig fokus på selvfølelsen kan oppleves som kritikk, så man føler 

seg truet og latterliggjort. Å si: "Det er ikke noe å skamme seg over", kan oppleves som 

bagatellisering og øker skammen, ved at man skammer seg over å skamme seg.  

Utsatte for store krenkelser trenger å løsrive krenkelsen fra identiteten, og hjelp til å se at 

følelsene kommer av krenkelsene, ikke sier noe om identitet og verdi. Da kan det være viktig 

å dele skam-fortellingen med andre. Det kan bidra til å ikke oppleve seg så alene, for også 

andre strever. Opplevelse av at en annen forstår, kan nøytralisere den sterke negative kraften i 

skammen.  (Okkenhaug 2002: s. 140-141.) 

Bibelbruk: I denne delen bruker hun ingen bibelhenvisninger, og bygger heller ikke indirekte 

på bibelsk materiale. Hun konsentrerer seg om det å dele (fortelle om) skammen. Men i 

bokens store bibeltekstmateriale, i behandlingen av skam i Bibelen, er det nok 

bibelfortellinger som egner seg i narrativ sjelesorg, men det sies det ikke noe uttrykkelig om. 

(se vedlegg)  

 

3.1.3 Mennesket som kropp, sjel og ånd. 

Innføringsboken 

I boken får vi et bilde av utviklingen i synet på mennesket som kropp, sjel og ånd. Okkenhaug 

ser på sjelesorgen fra kirkens første tid og fram til i dag.  

Helbredelse var en del av kirkens tjeneste, helt fra de første menighetene. Førbønn og omsorg 

for syke, ble praktisert ved bruk av nådegaver. Ved institusjonaliseringen av kirken, ble 

omsorgen for syke knyttet til kirken som institusjon, med ritualer som salving av syke og 

utdrivelse av onde ånder.  I de første århundrene kom den greske dualisme inn og preget 

kirken, med sitt skille mellom sjel og kropp. Augustin var preget av denne tankegangen, og 

gjennom ham fikk den mye å si i kirken. Kroppen var ikke viktig, og det ble lite fokus på 

helbredelse av fysisk sykdom.  Sykdom ble sett som Guds straff. Man gikk bort fra salving av 

syke, og over til salving av døende.   

I middelalderens klostervesen, vokste det fram en diakonal og sjelesørgerisk tjeneste. Det 

kom hospitaler med medisinsk hjelp, og åndelig og materiell bistand. Det var vanlig å valfarte 



35 

 

til hellige steder og kilder, og folk brukte relikvier og søkte personer med helbredende krefter. 

Kirkens ledere var skeptiske til praksisen, og helbredelsesritualene forsvant.  Sykdom ble sett 

som Guds straff, og det kirken tilbød var skriftemål og botsøvelser. Man skulle bære lidelsene 

med tålmodighet.  

Det kom lite endringer med reformasjonen: Calvin og Luther la lite vekt på fysisk 

helbredelse, og Luther var skeptisk til eksorsisme.  I Martin Bucer, pastorallære (1538), ble 

igjen diakonal omsorg for syke vektlagt, ved siden av sjelens frelse.  

I det 17. århundret, ble kroppen sett som «maskin», styrt av naturlovene, uten Gud. Medisinsk 

vitenskap overtok omsorg for syke, og skepsis til Guds helbredelse ble begrunnet 

vitenskapelig. Likevel fortsatte kirkens diakonale institusjoner.  

I dag ser vi en jakt etter helhet. Man har lett fram bibelens tenkning om ånd, sjel og kropp 

som en udelelig helhet.  Men fortsatt holder deler av kirken på skillet, fremhever det 

meningsløse ved lidelsen, og ser sykdom og lidelse som Guds mulighet til å vise sine 

helbredende krefter. Blir man ikke helbredet, leter man hos seg selv etter grunnen. Okkenhaug 

argumenterer for at slik ensidig forkynnelse bør møtes med nyanserte tanker om lidelsens 

mening. (Okkenhaug 2002: s. 16-18) 

Mennesket er villet og skapt i Guds bilde, og har fått en unik rolle i skaperverket. Vårt verd 

kan ikke graderes, for menneskelivet er ukrenkelig uavhengig av funksjonsevne. Historisk har 

kroppen blitt nedvurdert, men også i moderne tid skilles det mellom åndelig og kroppslig. 

Kropp, sjel og ånd er en enhet, og det kan vise seg når sjelelige smerter får kroppslige 

symptomer. Sjelelige smerter kan også ha sitt utgangspunkt i det fysiske. Kroniske fysiske 

lidelser kan sette seg i sjelen og påvirke tro og gudsrelasjon. (Okkenhaug 2002: s. 50-52) 

 

Bibelbruken i den delen av boka vi finner noe om mennesket som kropp, sjel og ånd, er 

ganske begrenset. (Se vedlegg) De som er, handler ikke direkte om forholdet mellom kropp, 

sjel og ånd, men om skapelse, likeverd og helbredelse i de første kristne menighetene. Selv 

om Okkenhaug ikke belegger dette med bibelhenvisninger, skriver hun om et helhetlig 

menneskesyn, der kroppen er en likeverdig del av mennesket.  
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Boken om skam 

Her peker Okkenhaug på inkarnasjonen: Gjennom kroppsliggjøringen, der Jesus ble 

menneske, har Gud "vedstått seg vår menneskelighet og ønsker å komme oss i møte." Vi kan 

møte Gud som vi er. Arvesynden er ikke alt som er å si om mennesket. "Det må også være 

noe i vår menneskelighet som syndefallet ikke har fått ødelagt.", argumenterer hun.  Vi er 

skapt i Guds bilde, og kan respondere på Guds kall. (Okkenhaug 2009: s. 129)  

Hun kommer også inn på kroppens betydning når hun snakker om arven fra Augustin. I 

antikken tok man etter gresk dualistisk tenkning, og devaluerte kroppen. Frelse ble oppfattet 

som frihet fra kroppen. Okkenhaug viser til Trygve Wyller, som sier at skammen sitter dypt 

innvevd i kroppen. "Når kroppen devalueres, sier han, så øker skammen, samtidig som det blir 

vanskelig å sette ord på det." (Okkenhaug 2009: s. 132) Okkenhaug peker også på at i 

teologien er inkarnasjonen viktig for den skamfulle. (Okkenhaug 2009: s. 132). 

I sitt kapittel om påført skam, har Okkenhaug avsnittet: «Ondskap og skam». Der snakker hun 

om at seksuelle overgrep setter spor i kroppen, som det er vanskelig å bli kvitt. (Okkenhaug 

2009: s. 74-75) 

Bibelbruken her er heller ikke stor, og det er ingen direkte henvisninger. Hun kommer 

likevel inn på stoff som er hentet fra bibelsk materiale, som gudsbildelikheten, syndefallet og 

inkarnasjonen.  

 

3.1.4 Sjelesorg for overgrepsutsatte 

Innføringsboken 

innføringsbok har Okkenhaug et kapittel som heter «Sjelesorg i møte med urettferdighet og 

krenkelser». Kirkens utfordring er å stadig ha øynene åpne, så ettertiden ikke kan anklage oss 

for nye krenkelser. I en ny tid, er det nye etiske problemstillinger. Vold og overgrep knyttet til 

hjemmet, incest og seksuelle overgrep er noen av disse. Det skjer også i kristne miljøer. Ofte 

ser man at overgriper fortsetter i det kristne miljøet, mens det ikke er plass til den utsatte. Om 

utsatte forteller, dannes det lett partier for og imot. Det kan oppleves som en dobbelt 

krenkelse å ikke bli trodd. Sårbarhet og skam blir resultatet, og troen blir også berørt. Både 
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kvinner og menn er overgripere, og begge kjønn er utsatte. Menns historier er ofte enda mer 

tabubelagt. Sjelesørgere må derfor vise respekt og varsomhet.  

Okkenhaug holder fram det viktige arbeidet ved Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle 

overgrep, som har bidratt med kompetanse og innsikt. Likevel er det langt igjen til kirken 

forholder seg på en god måte, både sjelesørgerisk og arbeidsetisk. Overgripere greier for ofte 

å skaffe seg støtte. Det er flest mannlige ledere i overordnede stillinger i kirka, og redselen for 

å anklage en kollega er stor. (Okkenhaug 2002: s. 134-135.) 

Okkehaug går inn på gudsbildet i religionspsykologisk utviklingsperspektiv. Hun ser på 

foreldrebildets betydning for gudsbildet, der hun henter støtte fra både Freud og Erikson. 

Rizzuto har holdt fram at også andre viktige personer i barndommen kan være med å forme 

gudsbildet. Hun peker på at gudsbegrepet er bygd opp av tanker, logiske begreper og relaterer 

til det vi har lært om Gud, mens gudsrepresentasjonen hører til det ubevisste. Det er derfor 

sjelden overenstemmelse mellom hva vi tror med hodet og tanken, og hva vi kjenner i 

følelsene og i livet. (Okkenhaug 2002: s. 143)  

Gudsbildet farges av skjellsettende og traumatiske opplevelser. Det kan forandre mye i 

opplevelsen av virkeligheten, og kan føre til nytolkning av tro. Gudsbilder er individuelle og 

kan gi både gode og vonde assosiasjoner. Det er en sjelesørgerisk utfordring å hjelpe 

konfidenten til å utforske sitt eget gudsbilde. Det kan bli en sjelesørgerisk overveielse om 

konfidentens gudbilde er en avgud hun eller han trenger å befris fra, eller et gudsbilde det kan 

bygges videre på. (Okkenhaug 2002: s. 144-145) 

Også nærhet kan være utfordrende for mennesker som har opplevd krenkelser, og hvis man 

har blitt krenket av kristne ledere, vil nærhet til Gud også kompliseres. Sjelesørgeren må være 

lyttende til den enkeltes historie. (Okkenhaug 2002: s. 147-148) Det er først når sjelesørger 

lytter, uten å forsvare Gud eller menigheten, han eller hun kan bidra til at historien kommer 

fram og kanskje mister sin kraft. (Okkenhaug 2002: s. 161.)  

Volds- og overgrepsproblematikk handler ofte om nære relasjoner. Okkenhaug mener at 

familien ikke er så hellig at man skal holde sammen uansett. Når menneskeverdet krenkes, 

kan det være rett å hjelpe konfidenten til å bryte ut. Man må ivareta grunnleggende 

menneskeverd.  (Okkenhaug 2002: s.174)  

Det er viktig for kirken å være bevisst på at mennesker som har vært utsatt for 

medmenneskers ondskap, kan reagere negativt på lettvint forkynnelse av en tilgivende og 
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kjærlig Gud. Opplevelse av at overgriper slipper unna, kan gi sterke reaksjoner. Dette må 

sjelesorgen gi rom for å ta ut. Her er det et sjelesørgerisk poeng at Guds vrede er en 

konsekvens av hans kjærlighet. (Okkenhaug 2002: s.197)  

Skyld- og skamproblematikken: Mennesker med diffus skyldfølelse kan bære på skam, eller 

være påført skyld. Det er en sjelesørgerisk oppgave å sortere i dette uryddige landskapet, og 

bekrefte menneskets verdi. Mennesker som skammer etter krenkelser, trenger hjelp til å bygge 

opp selvrespekten. De trenger hjelp til å ta ansvar i eget liv, og til å skille mellom hva som er 

deres skyld, og hva som er andres. (Okkenhaug 2002: s. 206) Okkenhaug er tydelig på at 

skyldfølelse som følge av dype krenkelser ikke er reell skyld. Det skal derfor ikke bekjennes 

som synd, og skriftemål vil kunne befeste skyldfølelsen, i stedet for å frigjøre. (Okkenhaug 

2002: s. 207-208)  

Når det gjelder tilgivelse av hverandre holder hun fram 5 forutsetninger:  

-Det må erkjennes.  

-Det finnes noen betingelser for tilgivelse: Bønn om tilgivelse, opplevelse av reell 

skyldfølelse og ønske om å endre adferd. 

-Tilgivelse er en prosess som tar tid, og i nære relasjoner kan det være komplisert.  

-Det som er tilgitt skal ikke brukes mot skyldneren. Å tilgi for fort, kan være uttrykk for 

mangel på selvrespekt og respekt for relasjonen.  

-Vi trenger å tilgi for vår egen skyld.   

Konfidenter som er misbrukt av egne foreldre, blir rammet i sin personlighet. Det kan bli 

umulig å skille overgrep og involverte personer.  Sjelesørger må være obs på forholdet 

mellom status og makt i slike saker. Og man kan ikke hoppe bukk over prosessen. Å late som 

vi tilgir fordi det er noe som kreves av oss, blir ingen reell tilgivelse. Gud vil vi skal være 

sanne, og vise oppriktige følelser.  

Tilgivelse for sin egen skyld er en form for nyskapelse, ved å våge å se krenkelsen i øynene, 

utforske den og uttrykke den og ta ut de sanne følelsene. Salmenes bok viser at det legitimt å 

klage til Gud over det onde andre har gjort mot en. Tilgivelsen kommer til oss i enden av en 

prosess, som en gave fra Gud. Prosessen kan hverken forseres eller konstrueres. (Okkenhaug 

2002: s. 209-211)   
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Okkenhaug understreker de ekstra utfordringene ved tilgivelse av alvorlige krenkelser. Det er 

krenkelser av menneskeverd, selvrespekt og egenverd, som kan ha langvarige 

skadevirkninger. En vei mot forsoning krever at man tar egne følelser på alvor. Offerrollen 

må også bearbeides. Det er ens eget ansvar å ikke fortsette å være et offer. Det er snakk om å 

forsones med sitt liv, reise seg og bli ansvarlig. Forsoning forandrer ikke fortiden, men den 

kan forandre ens egen respons på fortiden. Selv om man får til en forsoning, er det kanskje 

ikke mulig å gjenopprette kontakt og følelsesmessige bånd. Forsoning i slike saker er først og 

fremst rettet mot eget liv: Å forsone seg med det som skjedde, og være villig til å tilgi hvis 

krenkeren ber om det, tar et oppgjør og viser en annen adferd. (Okkenhaug 2002: s. 211-212) 

Bibelbruk: Også i dette temaet bruker Okkenhaug lite bibelhenvisninger, men likevel ganske 

mye stoff som bygger helt klart på bibelsk materiale. (Se vedlegg) Hun har med noen Salme-

tekster, som hun bruker til å underbygge at det er legitimt å klage og at man skal være sann 

mot det man føler i en tilgivelsesprosess. NT-teksten hun bruker handler om å vise 

medfølelse. Det bibelmaterialet hun indirekte bygger på, handler om tilgivelsesprosess, 

argumentasjon mot å bli i ekteskap der menneskeverdet tråkkes på, Jesu frelse og deltakelse i 

vår lidelse, Guds vrede som en side ved hans kjærlighet og om Gud som tilflukt og vern. 

Boken om skam 

Her går hun grundig inn på skam generelt. Jeg vil her trekke ut det hun knytter direkte til 

overgrepsproblematikken. I noen tilfeller må jeg gå litt bredere inn i det, for å få mening fra 

sammenhengen det står i.  

I protestantisk tradisjon har vekten vært på skyld framfor skam. Skamfølelse blir ofte 

omdefinert til skyldfølelse, og behandlet som det. Det skaper et uryddig landskap, som 

Okkenhaug ønsker å rydde opp i. Hun gjør det ut fra et psykologisk perspektiv. Jeg tar dette 

med, fordi denne sammenblandingen skaper store problemer for overgrepsutsatte. For 

oversiktens skyld har jeg laget en tabell som viser forskjellene mellom skyld og skam. (Se 

tabell under) Jeg vil ikke forsøke å gi noen utdypende redegjørelse ut over tabellen, men 

heller se på hvordan Okkenhaug bruker denne skjelningen, i det hun sier om sjelesorg for 

overgrepsutsatte.  

Ut fra et etisk perspektiv, er det et problem at det ofte er feil person som skammer seg. Den 

skyldige orker ikke sin egen skam, og overfører den til den uskyldige. Dette er viktig at 

sjelesørgere er klar over. Konfidenten trenger hjelp til å skille mellom egen og andres reelle 
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skyld. Mye av det som ses som skyldfølelse er egentlig skamfølelse. Skyldfølelsen kan 

fungere som forsvar mot skammen. Det er lettere å forholde seg til skyldfølelse enn å kjenne 

på smerten ved å bli avvist fordi en ikke er elskverdig. En slik skam skaper større selvforakt. 

Skam skjuler seg slik bak skyld, og lever et skjult liv. Slik blir den borte fra begrepsverdenen 

(språket) og bevisstheten, omskrevet som skyldfølelse.  (Okkenhaug 2009: s. 35-39) 

 

 

SKYLDFØLELSE    SKAMFØLELSE   
Utvikles i 3-6-årsalderen, i møte med voksnes 

grensesetting for å lære barnet forskjell på rett 

og galt.* 

Utvikles før språket, når barnet oppfatter at dets 

umiddelbare behov ikke blir tilfredsstilt, når det 

blir avvist eller oversett. 

Oppstår når man krysser moralske grenser. Oppstår i spennet mellom behovet for å bli 

uavhengig/selvstendig og behovet for 

avhengighet. 

Ser seg selv innenfra, med egne øye. Se seg selv utenfra, med andres øyne. 

Samvittighetssak, indre aksept av lover/regler 

som gjelder. 

Æresfølelse, rot i hedensk tankegang om 

oppreisning ved hevn.  

Sin egen dommer. Dømmes av andre, og av seg selv (med andres 

blikk). 

Samvittighet som rekker ut over den nære krets.  Være det klanen/slekten dømte en til å være. I 

verste fall utstøtt.  

Spør: Hva galt har jeg gjort? (fokus på 

handlingen) 

Spør: Hva galt har jeg gjort? (fokus på seg selv: 

selvfordømmelse/-forakt) 

Erkjennelse (intellektuelt plan): gjort en feil. Opplevelse (følelsesmessig): Jeg er feil. 

Konkret. Kan derfor ta et oppgjør. Diffus. Kan derfor ikke tas oppgjør med, knyttet 

til identiteten. Mangel på verdi.  

Knyttet til styrke, selvstendighet, individualitet. Forholder seg til sårbarhet, grenser og mangler. 

Handler om rettigheter og prinsipper. Handler om omsorg og behov. 

Handler om initiativ og handling. Handler om selvbilde, identitet, personlighet. 

(Vokter grensen til det private/intime) 

Mål: Oppgjør og tilgivelse. Mål: Bli kjent med, og akseptere seg selv på 

godt og vondt. 

Forholder seg til en aktivitet/handling. Selvet 

involvert, men ikke dyptgående. 

Handler om identitet. Dyptgående i selvet. 

Bakgrunn: Noe jeg gjør eller unnlater å gjør. Bakgrunn: Internalisert moralforståelse av seg 

selv og andre. 

Kan frigjøres fra det relasjonelle, forholde seg til 

regler. 

Handler om relasjoner. 

Skyldig: sunn skamfølelse og skyldfølelse.  Skamfull: usunn skamfølelse, følelse av å ikke 

holde mål. «Falsk skyldfølelse». 

Relaterer til andre. «Hvordan er det for den 

andre?» Empati.  

Relaterer til egne idealer, verdier, grenser. 

Mistillit, først og fremst til seg selv.  

Fokus på din egen skyld, og på å ordne opp. Fokus på hvor håpløs og dårlig du er. 

Leter etter løsninger. Ordne opp, reparere, 

erstatte. 

Skammen overvelder, du mister proporsjoner i 

det som har skjedd. 

Frykt for straff. Frykt for å bli utlevert, avvist eller miste 

kjærlighet. 
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(Okkenhaug 2009: s. 17, 35-39 og 128-129) *Utvikling av skyldfølelse: 

https://ndla.no/nb/node/3987?fag=8 

 

Forholdet mellom skam og samvittighet er også et uryddig område, og her trengs det sortering 

og tydeliggjøring av begrepene.  

"Samvittigheten forteller oss at vi er skyldige. Men vi kan ikke stole på samvittigheten som den 

moralske gode stemmen. Vi kan like gjerne få dårlig samvittighet fordi vi ikke adlyder, selv når 

handlingene vi settes til, er onde." (Okkenhaug 2009: s. 39) 

Skam forholder seg til verdier, og samvittigheten reagerer når vi tråkker over disse verdiene.  

Okkenhaug bruker Donald L. Nathansons skamkompass for å vise strategier for å unngå 

skamfølelse. Vi har ulike reaksjoner på skam: Tilbaketrekning, unngåelse, angrep på seg selv 

og angrep på andre. (Okkenhaug 2009: s. 57) Alle disse strategiene kan være aktuelle for 

overgrepsansatte, men jeg vil her bare gå inn på de to strategiene der hun nevner 

overgrepsutsatte spesielt:  

Unngåelse: Det er tungt å måtte skjule vonde familiehemmeligheter, og barna bærer slik 

foreldrenes skam. Man isolere seg for å slippe situasjoner som vekker skamfølelse, men 

lengselen etter fellesskap er stor. Unngåelse kan ende med misbruk, der man flykter fra 

følelsene for å unngå å kjenne på skammen. Rusmisbruk, spiseforstyrrelser, selvskading og 

seksuell utagering er slike fluktruter, men resultatet er at skammen i stedet øker. 

Overgrepserfaringer, kan også føre til grenseløshet. For å unngå skamfølelsen, strekker man 

seg i alle retninger, for å ikke skuffe andre. Utsatte kan også bli utleverende, fordi de strever 

med å skille mellom det private og det personlige. (Okkenhaug 2009: s. 61-62)  

Angrep på andre: Frustrasjon, selvforakt og sinne kan også rettes utover mot andre. 

Seksualitet kan også brukes som angrep, angrep som forsvar. Man letter også skammen ved å 

skylde på andre. Mange som blir påført skam, viderefører den ved å påføre andre skam. 

(Okkenhaug 2009: s. 66-67) 

Overgriper projiserer skylden på offeret. Det kan skje umerkelig, og offeret internaliserer 

skammen. Det er ikke gitt at alle internaliserer skammen. Man kan beholde sin verdighet, og 

våge å protestere. Om påført skam internaliseres, avhenger av oppdragelse, erfaringer og 

personlighet. Mange overgripere er selv ofre. De forsøker å fjerne egen skam ved å legge den 

på andre, og prøver å erstatte sin avmakt med maktbruk. Dette er et komplisert samspill, som 

kan være bevisst manipulering, eller ubevisst. (Okkenhaug 2009: s. 70-73) 

https://ndla.no/nb/node/3987?fag=8
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Også i kirken og forkynnelsen møter vi skammen. Den er lite beskrevet i teologisk litteratur, 

og skambegrepet brukes ofte synonymt med skyld i forkynnelsen, også når prester snakker 

om skambelagte utsatte. Vekten legges på skyld, oppgjør og tilgivelse. Forkynnere må vite 

noe om skammens mekanismer. Hvis man forkynner for utsatte om deres synd, for å vekke 

syndserkjennelse, øker man skammen. De vil ikke oppleve Guds nåde, og egenverdi. Det den 

skamfulle trenger, er bekreftelse av sin verdi. Siden kan hun eller han ta tak i reell synd og 

skyld. Okkenhaug mener det er betimelig å spørre om elementer i forkynnelse og kristen 

praksis kan medvirke til sterkere opplevelse av skam. "Det er viktig å analysere dette og 

spørre om aktiv deltakelse i menigheter faktisk kan være angstfremkallende."  (Okkenhaug 

2009: s. 110) 

Det er høye idealer i kristne fellesskap, som at de skal være inkluderende, helbredende og 

rettroende. Disse idealene kan snu vrangsiden til og bli krenkende, fordi man ikke vil ta inn 

over seg svakhet, og de kan bli sårende virkelighetsfjerne, fordi man ikke vil ta inn over seg at 

alle ikke blir helbredet. Okkenhaug understreker at  

"Idealene må forkynnes, men ikke uten at vi samtidig vet hvor vanskelig det er å leve. Uten at også de 

onde realiteter blir synliggjort i vår forkynnelse, vil det oppstå tabubelagte erfaringer, smerte, synd og 

overgrep som det ikke kan snakkes om. Det «eksisterer» ikke der det fokuseres ensidig på den 

idealiserte familien og det idealiserte fellesskapet."   (Okkenhaug 2009: s. 118) 

 

Språket i forkynnelse, salmer/sanger og liturgier betyr mye i møte med mennesker som sliter 

med skam. Okkenhaug sier:  

"Det foregår et viktig arbeid i kirken med hensyn til ritualer, liturgisk språk og bruk av kirkerom og 

symboler. Betydningen av at mennesker får være aktive og delta blir også understreket. Det er 

tankevekkende å legge merke til at nettopp Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep helt 

fra starten av har vært opptatt av liturgi og ritualer." (Okkenhaug 2009: s. 121)   

 

Ser man på skam fra et teologisk perspektiv, har fokuset vært på synd og bekjennelse. 

Skammen har forblitt uuttalt. Skriftemål skal befri fra skyldfølelsen, men når den er forvekslet 

med skamfølelse, får man en diffus opplevelse av mangel på verdi. Skam blir ikke beskrevet i 

teologien, så sjelesørgere som ikke er bevisst på forskjellen, kan ikke hjelpe. Når reaksjonene 

er annerledes enn forventet, snur man det lett innover mot seg selv og skammer seg over å 

ikke få til å tro. (Okkenhaug 2009: s. 126-127) Vet man som sjelesørger at skam er knyttet til 
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identiteten, mens skyld er rettet mot hendelsen, kan det være en pekepinn om hva som 

egentlig plager konfidenten. (Okkenhaug 2009: s. 128) 

I kristne felleskap kan man oppleve krav om å tilgivelse, ofte begrunnet i 5. bønn i Fader vår: 

"tilgi oss vår skyld, slik vi tilgir våre skyldnere". Overgrepsutsatte opplever press til å tilgi og 

tie. Mot dette holder Okkenhaug fram forutsetningene for tilgivelse. (Se over) Hun peker også 

på at utsatte trenger hjelp til å akseptere egne mangler og svakheter, og til å se andres feil i lys 

av felles menneskelighet og sårbarhet. Da kan tilgivelse være mulig. Men utsatte for 

krenkelser som møter krav om tilgivelse, utsettes for enda en krenkelse. "Den som ligger 

nede, får et krav på seg til å tilgi den som står over med makten", sier Okkenhaug. Hun 

foreslår et fornyet teologisk arbeid med skammen. 5. bønn i Fadervår kan oppleves som 

nådeløs, når det å kunne tilgi blir en forutsetning for å få tilgivelse. Hun anbefaler å bruke 

skamperspektivet, der man ser tilgivelse som en prosess. (Okkenhaug 2009: s. 129-130)  

Bibelbruk: Også i denne delen bruker Okkenhaug lite bibelhenvisninger, men bygger tydelig 

indirekte på bibelsk materiale. (Se vedlegg) Ved bruk av bibelverset det er oppgitt henvisning 

til, går hun i rette med feilaktig bibelsk argumentasjon for barnemishandling. Hun er indirekte 

inne på syndefallet, synd, skyld og bekjennelse. I tillegg ser hun på feiltolking av 5. bønn i 

Fadervår, som krav om tilgivelse. Og hun er innom det å tilbakeholde tilgivelse. 

 

3.2  Anders Bergems litteratur 

Bergems første bok handler om sjelesorgens prinsipielle grunnlag. Han er imot å dele 

konfidentene inn i målgrupper, fordi det lett assosieres som et subjekt- objektforhold, der 

sjelesørger skal hjelpe konfidenten. Men konfident og sjelesørger jobber sammen for å få til 

endringer i konfidentens livstolkning og livsopplevelse. Å snakke om målgruppe kan 

oppleves avsporende for relasjonen mellom konfident og sjelesørger. (Bergem 2008: s. 85) 

Den andre boka har samme utgangspunkt, selv om den går videre og fokuserer på 

samtalerelasjonen. Begge bøkenes målgruppe er erfarne sjelesørgere. (Bergem 2011: s. 11) 

Bøkene har ikke overgrepsproblematikken som eget tema, men nevner det noen steder. Man 

må derfor tenke ut fra forskjellige problemstillinger innen dette feltet, og lete grundig ut fra 

det.  
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3.2.1  Bibelen i sjelesorgen 

“Som epler av gull…” En bok om Kristen sjelesorg. Bind 1: Sjelesorgens prinsipielle 

grunnlag og egenart” 

(Heretter omtalt som Bind 1) 

I denne boken ser Bergem på sjelesorg i Bibelen. Hyrdetanken, med Gud som hyrden som 

passer på, beskytter, oppdrar og leder på de rette stier, er hovedfokus i hans framstilling av 

sjelesorg i Bibelen.  I det gamle testamentet blir også ledere i folket kalt hyrder, i Guds sted. 

De sto til regnskap overfor Gud med hvordan de skjøttet oppgaven. I Esek. 34, 1 ff. beskrives 

hyrdens oppgaver. (Bergem 2008: s. 25-26) 

Av GTs bøker trekker Bergem særlig fram Jobs bok og Salmene som eksempler for 

sjelesørgerisk innhold. Jobs bok er en eneste lang fortelling om Guds åpenhet for menneskers 

klage. Den gir ikke svar på det ondes problem. Det avgjørende er ikke løsningene, men det 

direkte møtet mellom Gud og den klagende. Dette skaper den grunnleggende endringen i Jobs 

tolkning av situasjonen. I Salmene legger Bergem vekt på klagesalmene. De er rituelle tekster 

som den klagende kan låne ord fra, som uttrykker sterke følelser, for komme fram for Gud i 

direkte tiltale. Tilslutt kommer en del som uttrykker tillit til at Gud vil gripe inn.  Gjennom 

henvisning til Guds storverk, får den klagende nødvendig tro på Guds kjærlighet og omsorg. 

Heller ikke her gis det svar, men den klagende hjelpes til å vende seg direkte til Gud. Det 

finnes individuelle og kollektive klagesalmer. Et typisk trekk ved klagesalmene, er at den 

aktuelle situasjonen settes inn i et større perspektiv. Den enkeltes fortelling, settes inn i 

rammen av de store kollektive fortellingene. Man kan finne trøst i å være inkludert. (Bergem 

2008: s. 27-28)  

Også i NT fokuserer Bergem på hyrdemotivet. Jesus er den gode hyrde og oppfyllelsen av 

Guds løfte. Nytt i NT, er at hyrden er villig til å gi sitt liv for sauene. De første kristne kirkene 

hadde bestemte personer som utfører en hyrdeoppgave på vegne av den egentlige Hyrden, ut 

fra Jesu oppdrag til Peter om å være hyrde. Senere ble hyrdebegrepet knyttet til bestemte 

lederoppgaver i menigheten. (Bergem 2008: s. 28-29)  

De kristne skal ha Jesus som forbilde og inspirasjonskilde når det gjelder holdninger, verdier 

og normer. Bergem understreker det å være tjener og spørre: "Hva vil du jeg skal gjøre for 

deg?" Fotvaskingen viser at her gjelder ikke rang og status. Vi skal være tilstede så mennesker 
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kjenner seg sett og respektert. Dette skal være omsorg på en måte som ikke krenker 

menneskers likeverd. (Bergem 2008: s. 29-30)  

Når Jesus snakker om hyrdegjerningen, er innhold i begrepet at han: -Avviser selvopptatte 

leiekarer med skjult agenda. -Har et nært forhold til sauene. Han kjenner dem, leder dem trygt 

og har et gjensidig tillitsforhold til dem. -Har en universell flokk: Hyrden tar vare på sine, 

samtidig som han leter etter noen som kan inkluderes i fellesskapet. -Gir sitt liv for sauene, 

for at de skal ha liv og overflod. (Bergem 2008: s. 30-32)  

Bibelbruk: Innen dette temaet har Bergem et bredt utvalg av bibeltekster både fra GT og NT. 

Fokuset er sjelesorg i Bibelen, og den røde tråden er hyrdebegrepet: I GT er Gud hyrde for 

folket sitt Israel, og også folkets ledere omtales som stedfortredere i hyrdegjerningen. Bergem 

viser i tekstutvalget fra Salmene, hvordan Guds omsorg tillot direkte møte med Gud i nød og 

klage. Dette er ord som konfidenten kan låne. I NT-tekstene er Jesus «den gode hyrde» som 

gir sitt liv for sine, og leter etter dem som ikke hører til flokken og inkluderer dem. Også i NT 

får utvalgte ledere stedfortredende hyrdefunksjoner på vegne av den egentlige Hyrden. Jesus 

er forbildet, og Bergem bruker tekster om fotvaskingen, tjenermotivet og omsorg uten å 

krenke, som eksempler.  

“Som epler av gull…” En bok om Kristen sjelesorg. Bind 2: Kunsten å utøve sjelesorg” 

(Heretter omtalt som Bind 2) 

Her ser Bergem på sjelesorg og bibelbruk. I klassisk sjelesorg var Bibelen forpliktende 

ressursbok og kilde til rett lære og livsførsel. Trosspørsmål ble besvart med konkrete bibelord: 

formaning, veiledning, støtte, trøst, oppmuntring og håp.  I dag supplerer vi med andre kilder, 

men fortsatt hører Bibelen med. Til spørsmålet om når og hvordan Bibelen skal brukes, viser 

Bergem til Okkenhaug og peker på at det finnes nedbrytende måter å bruke Bibelen på. Dette 

kan begrunnes i konfidentens livsopplevelser og i teologien. Sjelesorgen må ta både Bibelens 

og konfidentens egenart på alvor. (Bergem 2011: s. 120-121).  

Bergem hevder at taus kunnskap styrer bibelbruken i sjelesorgen i dag, ikke åpne, reflekterte 

og bevisste oppfatninger av bibelske skrifters autoritet og egenart. Han spør om dette kan ha 

sammenheng med sjelesorgens orientering mot psykoterapi og psykologiske skoler (som 

vektlegger verdinøytralitet), mens teologien og Bibelen har fått mindre oppmerksomhet. Han 

antyder også at vegringen kan komme av at sjelesørgere ikke er i stand til å bygge bro mellom 
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teologi og konfidentens hverdag. Sjelesorgen trenger åpne drøftinger om grunnleggende 

spørsmål, særlig forholdet mellom Bibelen og sjelesorgen.  (Bergem 2011: 122-124) 

Bibelens opprinnelse og funksjon er i det gudstjenestefeirende fellesskapet. Individuell 

bibelbruk er et moderne fenomen. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å råde konfidenter 

med tvangspreget bibellesning til å avstå fra individuell bibellesning, og heller hvile i 

felleskapets bibelbruk. (Bergem 2011: s. 124-125)  

De bibelske skriftene er kirkens virkemiddel for å skape møter mellom Jesus og nye 

mennesker. Kirken tror at Den hellige ånd virker gjennom skriftene. Både GT og NT skal 

leses og tolkes ut fra Jesus som midtpunkt i frelseshistorien. Hele GT tolkes ut fra den nye 

pakt. Derfor er det ubibelsk å lese GT uten denne tolkningen. Det fører til bokstavtrelldom og 

loviskhet. I sjelesorgen skal vi frigjøre dem som er innestengt av GT-bud og regler. Det skjer 

ved hjelp av Jesus-fortellingene og paktstanken. (Bergem 2011: s. 126-127)  

Bibeltekstene må tolkes ut fra historisk sammenheng, og oversettes inn i vår aktuelle 

situasjon. I Sjelesorg vil det si konfidentens situasjon. Det er derfor avgjørende å bli godt 

kjent med konfidenten før tolkning. Samtalen som er full av bibelsitater kan være ubibelsk, og 

samtalen uten bibelsitater kan være bibelsk. Det avgjørende er respekten for konfidenten. Når 

bibelen skal tas i bruk, er det konfidenten bestemmer.  Det er konfidentens "hjemmebane", 

holdinger og ønsker som gjelder, ikke sjelesørgerens behov. Bibelen er en viktig del av 

sjelesorgens kunnskapsgrunnlag. I tillegg er Bibelens funksjonelle autoritet viktig. Den kan 

levendegjøres, oppleves og erkjennes som Guds personlige tiltale, skapt av Den hellige ånd. 

(Bergem 2011: s. 128-130) 

Bergem nevner samtalen om aktuelle tekster som hjelp mot uro. Han foreslår «eksperimentell 

bibelbruk»: Tekst skaper dialog, gir impulser, løfter opp spørsmål og nye betraktningsmåter. 

Og han nevner bibeltekster brukt til å motsi feiltolkning og misforståelser. Men sjelesørger 

må ha forstått konfidentens sentrale tema, og bruke konkrete bibelord med varsomhet. 

Konfidenter som hekter seg opp i bibelvers, trenger å bli møtt med dialog. (Bergem 2011: s. 

130-132)    

Bergem har også med en case om bibelbruk overfor en overgrepsutsatt, som har problemer 

med å tilgi overgriper. Konfidentens egen bibelbruk dømmer ham hardt. Ved å bruke 

bibeltekster om Guds tilgivelse av oss, viser sjelesørger konfidenten hva som skjer i en 

tilgivelsesprosess: Tilgivelse kommer ikke som følge av krav, men ved anger, erkjennelse av 
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skyld og bønn om tilgivelse. Det handler om å forsone seg med det som skjedde, ikke la det 

ødelegge livet, men legge det bak så det mister sin makt. En byttehandel der den skyldige gjør 

sin del på en troverdig måte. Dette er slitsomt og smertefullt arbeid. Sjelesørgeren holder hele 

veien en dialog ved å stille spørsmål, be om tilbakemelding og være våken for konfidentens 

reaksjoner og kroppsspråk. (Bergem 2011: s. 132-135)  

Bergem understreker at man skal gå varsomt fram når man vil vekke gjenkjennelse, ved bruk 

av bibeltekster. Det er en fare for å ikke treffe, hvis man ikke kjenner konfidenten og 

problemstilling godt nok. (Bergem 2011: s. 139-140) 

Bibelbruk: Her har Bergem også et ganske stort utvalg av bibeltekster. Fokuset her er 

sjelesorg og bibelbruk. Han bruker nesten bare tekster fra NT, og særlig Jesushistorien. Han 

argumenterer for autoriteten den har som øyenvitnehistorie. Han argumenterer også for at man 

ved bruk av GT-tekster alltid må tolke dem ut fra den nye pakt og Jesus som sentrum. 

Konkret har han noen forslag til tekster man kan bruke til konfidenter som sliter med å tro de 

er tilgitt. Han har også med en omfattende case om en konfident som har vært utsatt for 

seksuelle overgrep og som sliter med å tilgi overgriper. Her illustrerer han konfidentens 

misforståtte bibelbruk og sjelesørgerens forsiktige justering av misoppfatningen.  

 

3.2.2  Narrativ sjelesorg 

Bind 1 

Bergem snakker om sjelesorgens «hermeneutisk-narrative perspektiv», med møtet mellom de 

to fortellingene i sjelesorgen: Den store fortellingen om Guds handling i verden og 

konfidentens lille fortelling, som skaper mening og sammenheng. Innen denne tenkningen 

legges det stor vekt på disse fortellingene, som bidrag til å forme selvbilde og lege 

følelsesmessige sår. Mennesket har behov for å skape sammenheng. Vi lager fortellinger, som 

en måte å definere oss selv på og skape orden i livet. Sjelesorgens oppgave er å bidra til å se 

og tolke konfidentens fortellinger i lys av den store felles fortellingen. Sjelesørger er tilhører 

til, og fortolker av, konfidentens fortellinger. Han lytter og er tilstede på en aktiv, 

oppmerksom måte. Sjelesørgeren har også med seg sine fortellinger inn i samtalen, som et 

grunnlag for forståelse av andres fortellinger. Slik kan han gi innspill til nye tolkninger. Med i 
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forståelsen er felles symboler, bilder og temaer fra eget kulturelt miljø, oppfatninger fra egne 

livsopplevelser og tolkning av disse.  (Bergem 2008: s. 161-162) 

Sjelesørgerens bagasje, som Bergem kaller det, inneholder egen livshistorie og kirkens 

tradisjon. Uansett konfidentens tro, tvil eller vantro, er sjelesorgsrommet fylt med 

forestillinger som gjør det mulig å sette konfident-fortellingen i en annen sammenheng, og gi 

andre erfaringer. Disse blir til i møtet mellom konfidentens opplevelser og kirkens trosarv. 

Sjelesørgeren er ingen nøytral kunnskapsformidler, men aktiv og engasjert deltaker i 

prosessen. Sjelesørger bruker både kirkens store fortelling, sine personlige fortellinger og sin 

fagkunnskap innsikt i teologi, psykologi, psykoterapi, antropologi og kommunikasjonstori. 

Alt dette brukes i nytolkingen av konfidentens fortellinger, for å finne ny og bedre mening. 

Hva som er bedre, avgjøres i første rekke av konfidenten, og dernest av sjelesørgers 

verdinormer. (Bergem 2008: s. 162) 

Konfidenten har også sin bagasje. Ofte inneholder den noe som gikk galt, ikke ble slik det 

skulle, skuffelser, sinne, skam, tap og nederlag. For kristne kan det handle om spenningen 

mellom løftene fra Gud og konfidentens virkelighet. Sjelesørger lytter på bakgrunn av den 

store fortellingen. Oppgaven er å gi konfidenten hjelp til å fortolke livet sitt i samsvar med 

kristen livstolkning. Livstolkningen kan gi håp og sammenheng. Konfidentens mangel på 

sammenheng mellom de små fortellingene sine, kan oppleves truende både der og da, og med 

tanke på framtida. Det kan både virke utfordrende og trygghetsskapende å møte den store 

fortellingen, tolket av en annen, som selv har en plass i denne fortellingen. Utfordringen kan 

være at det gis et annet meningsinnhold enn tidligere. Tryggheten kan være erkjennelsen av at 

den store fortellingen rommer de små, oppstykkede og fortellingene. Det kan gi frimodighet 

og håp. Konfidenten blir i stand til å restrukturere sin opplevelse, til en mindre smertefull 

fortelling. (Bergem 2008: s. 162-163) 

Bergem understreker at det er viktig at sjelesorgen ser seg selv som forvalter av den store 

fortellingen. (Bergem 2008: s. 336) Han legger også vekt på at sjelesørgers kunnskap aldri må 

komme i veien for konfidentens fortelling (Bergem 2008: s. 333) 

Når han snakker om klagesalmene, sier Bergem at det er typisk for dem at den aktuelle 

situasjonen settes inn i et større perspektiv. Den enkeltes fortelling om nød og elendighet, 

settes inn i rammen av de store kollektive fortellingene. Det bidrar til at den enkelte kan finne 

trøst i å være inkludert. (Bergem 2008: s. 27-28) 
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Bibelbruk: Bergem bruker ingen bibelhenvisninger i det han sier om narrativt perspektiv, 

men indirekte ligger det bibelsk materiale om Guds løfter, håp og frimodighet. Han 

understreker også at Guds store historie rommer konfidentens små og oppstykkede historier. 

Han nevner ikke direkte bruk av bibelfortellinger i et «hermeneutisk-narrativt perspektiv», 

bare generelt at «konfidentens små oppstykkede fortellinger» møter «Guds store fortelling». 

Bind 2 

Bergem understreker sjelesørgers ansvar å ta vare på konfidentens fortellinger, se 

sammenhenger og holde dem sammen. Det betyr å sette sammen elementer til et så godt bilde 

som mulig av konfidentens situasjon. Små elementer kan være inngangsporten til viktige 

områder i livsopplevelsen. (Bergem 2011: s. 89-90.)  

Bibelbruk: Ingen. 

 

3.2.3  Mennesket som kropp, sjel og ånd. 

Bind 1 

Bergem går grundig inn på mennesket som kropp, sjel og ånd, både ut fra historien og fra det 

bibelske materialet.  

 Kirkehistorisk beskriver han den platonske, gnostiske arven som har skapt mye uklarhet i 

sjelesorgen, på grunn av det dualistisk menneskesyn. Kirkelig, ble dette synet autorisert av 

Augustin. I middelalderen dreier det mot en relasjonell forståelse av sjelen, som en del av 

Guds skaperverk. Dette forsterkes av Luther. At mennesket er en "udødelig sjel", henger 

sammen med at mennesket som Guds skapning er utlevert til evigheten. Bergem sier at dette 

er en helt annen forståelse av sjelen enn i gnostisk dualisme. Likevel har kirken praktisert en 

gradering av mennesket, der sjelen var viktigere enn kroppen, for sjelen hadde evighetsverdi i 

motsetning til kroppen. Bergem understreker at dette ikke har noen rot i bibelsk tankegang. 1. 

Tess. 5, 24 snakker om mennesket som kropp, sjel og ånd, men det er en helhetsforståelse av 

mennesket. (Bergem 2008: s. 49-50) 

Det bibelske materialet: I skapelsesberetningen, fortelles det om mennesket som "En 

levende sjel", på hebraisk næfesh og på gresk psyche. Adam «fikk» ingen sjel, men ble til 
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«en levende sjel/skapning». Næfesh uttrykker noe av det vi legger i person. Mennesket er en 

Guds skapning, avhengig av og ansvarlig overfor skaperen. Sjel beskriver mennesket som 

helhet i relasjon til Gud, medmennesker og skaperverket. Dette er det semittiske 

menneskesynet. (Bergem 2008: s. 50-51)  

"Ånden" er livspusten, som gjorde mennesket til "en levende sjel". På hebraisk kalles den 

ruach, og på gresk: pnevma. Ruach er kraften som gjør mennesket til mer enn materie. Skillet 

mellom ånd og kropp brukes for å skille mellom mennesket og Gud, ikke for å dele opp og 

rangere mennesket. Gud har liv i seg selv, mens mennesket får liv fra Gud. Pnevma har 

sammensatt betydning: vind, pust og livspust. Det er brukt både om Gud, ulike åndsvesener 

og mennesker. Bergem peker på at om mennesker, brukes pnevma om:  

-Livskraft.  

-Indre personlighet, "menneskets selv" med følelser, vilje og innsikt.  

-De troendes fellesskap med Gud. Jesus blåser Den hellige ånd inn i disiplene. 

Hva da med kroppen? Bergem viser til begrepet "levende sjel", som omfatter hele mennesket, 

også jorden vi ble skapt av. Kroppen er ikke mindreverdig. På hebraisk brukes basar: 

mann/menneske som kropp eller materie. Det omfatter hele mennesket, og brukes både 

positivt og negativt. På Gresk brukes soma, om kroppen som materie. Jesus var også soma. På 

grunn av syndefallet er mennesket forgjengelig, dødelig. I oppstandelsen er det snakk om 

pneumatisk soma - åndelig legeme. Men også sarx brukes om menneskekroppen som 

forskjellig fra Gud. Paulus sier at sarx og blod ikke kan arve Guds rike. Jesu kropp var av 

kjøtt og blod: «sarx sitt soma».Jesu jordeliv var et virkelig menneskeliv. Sarx brukes også om 

mennesket som bortvendt fra Gud og utsatt for angrep fra synden, og om menneskets onde 

natur. Det beskrives også en tydelig motsetningen mellom mennesket som sarx og Gud som 

pnevma. (Bergem 2008: s. 52-53)  

Nedvurdering av kroppen: I oldkirken ble det paulinske innholdet i sarx, negativt tolket og 

det positive og helhetlige bibelske bildet av mennesket ble skjøvet ut. Kroppen ble sett som 

syndefull og mindreverdig. Menneskets seksualitet ble knyttet til sarx, og det førte til kirkens 

ambivalente forhold til seksualiteten. Kirkens mannsdominans førte så til nedvurdering av 

kvinnen, fordi hun skapte seksuell lyst i mannen. Kroppen ble forstått som ankerfeste for 

Satan og ondskapen. (Bergem 2008: s. 54)  
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Med begrepet kjød, senere oversatt «syndig natur», nå oversatt «vårt eget kjøtt og blod», er 

det snakk om mennesket som bortvendt fra Gud. Selv med lastekataloger, som Gal. 5., har det 

vært knyttet opp mot det seksuelle. Men det rommer mye mer enn det som kan knyttes til 

seksualiteten. (Bergem 2008: s. 54-55) 

Det bibelske bildet av mennesket preges av helhet og sammenheng. Hele mennesket er en 

levende sjel/skapning, skapt i Guds bilde. Mennesket har ikke en sjel, men er en sjel. Det er et 

relasjonsvesen, utlevert til Gud og avhengig av ham. Frelse er ikke å bli reddet fra 

kroppsligheten, forstått som seksualiteten. Frelse omfatter hele mennesket. Bergem 

understreker at sjelesorg må ta det bibelske bildet av mennesket på alvor. Omsorg for sjelen er 

å ha omsorg for hele mennesket. (Bergem 2008: s. 55-56) 

Bibelbruk: Bergem har en mengde bibelsitater på denne delen, og går grundig inn i temaet 

mennesket som kropp, sjel og ånd. (Se vedlegg) Han ser på hver av delene, og bruker de 

hebraiske og greske ordene i bibeltekstene, for å få fram at det det semittiske synet på 

mennesket er at det er udelelig. Begrepet «levende sjel» i skapelsesfortellingen snakker om en 

enhet, der kroppen hører med. Når det skilles mellom kropp og ånd, er det snakk om skillet 

mellom Gud og mennesket, ikke om en oppdeling av mennesket. Han peker på at bruken av 

begrepene kjød og syndig natur, har bidratt til å nedvurdere kroppen, og at kjødets lyst ganske 

ensidig har blitt knyttet til seksualiteten.   

 

Bind 2 

I andre bind kommer Bergem inn på hva kroppsspråket har å si i samtalesituasjonen. Også 

her går han grundig til verks.  

Sjelesørger må være oppmerksom på både ordene og kroppsspråket. Dette snakkes det om 

allerede i GTs visdomslitteratur. Man må være oppmerksom på hele bredden av 

kommunikasjonsformer, så man kan bidra til at konfidenten får det bedre. Det kan ta tid å få 

tak i hva konfidenten trenger. Man kan her ta i bruk kunnskap fra psykoterapi om 

kommunikasjonsprosessen. Det må brukes med klokskap, og med respekt for konfidenten.  

Bergem viser, ved hjelp av psykologi/psykiatri, hvordan pasienter kan bruke 

kamuflasjeteknikker, som utvikles i barndommen for å beskytte sårbarhet. Pasienten er ofte 

ikke bevisst dette. Teknikkene inneholder skjulte budskap, og kan ofte ha destruktiv karakter i 
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samspill med andre. Man kan endre negative tolkningsnøkler, og få mindre behov for 

kamuflasjeteknikker. Bergem mener det er nyttig for en sjelesørger å være bevisst på hvor 

omfattende og sammensatt prosessen kan være, og understreker at man ikke må manipulere 

konfidenten (Bergem 2011: s. 77-79)  

Å tyde kroppsspråket er viktig for å etablere empatisk kontakt med konfidenten. Det kan 

hjelpe sjelesørgeren med å få tak i hva som gjør vondt. Det er avgjørende å sjekke ut om man 

har skjønt signalene riktig. Sjelesørgerens tolkning er subjektiv, og kan være feil. Sjekker man 

ikke ut, kan man komme til å signalisere at man vet bedre enn konfidenten. Det vil skape 

uttrygghet i relasjonen, og gi en følelse av manipulasjon. (Bergem 2011: s. 82-83) 

Man må se etter samsvar mellom ord og kroppsspråk, verbal og non-verbal kommunikasjon. 

Når ordene og kroppen ikke samsvarer, bør man gå nærmere inn på budskapet som formidles 

gjennom kroppen. Forskning innen psykoterapi viser at kroppen er mer til å stole på enn 

ordene, fordi vi har mer kontroll over ordene enn over kroppsspråket. Følelser kan formidles 

mye sterkere gjennom kroppsspråket enn gjennom ordene vi bruker. Ordene styres av tanken, 

mens kroppspråket formidler det som ligger bak tanken og ordene. (Bergem 2011: s. 79-80)  

Sjelesørgeren må være mer opptatt av det som sies non-verbalt og som utvikler relasjonen, 

enn å ensidig bry seg om innholdet i det som sies og å "løse problemet". Bergem viser også til 

impulser fra Carl Rogers "ikke-dirigerende" samtaleteknikk, og sier den kan være frigjørende 

for konfidenten. (Bergem 2011: s. 80-81) 

Bibelbruk: Her begrenser bibelmaterialet seg til tre henvisninger som viser at man allerede i 

de gammeltestamentlige tekstene var bevisst på kroppsspråkets betydning. 

 

3.2.4  Sjelesorg for overgrepsutsatte 

Bind 1 

I møte med problematikk man ikke har kunnskap nok om, må sjelesørgeren bistå konfidenten 

med å finne andre hjelpere, og oppmuntre konfidenten til å søke hjelp innen helse- og 

sosialomsorgen. Men psykologisk, sosiologisk og andre kunnskaper, må ikke komme i veien 

for konfidentens egen fortelling. (Bergem 2008: s.332-333) 
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Bergem snakker om det profetiske: Det handler om å avdekke urett, overgrep og 

undertrykking. Sjelesorgens profetiske oppdrag er å avdekke, kritisere og bekjempe strukturer 

i kirkefellesskap og samfunn, som krenker menneskers verdighet. Det kan være seksuell 

trakassering, overgrep, eller psykisk og fysisk vold i nære relasjoner. Sjelesorgen har en 

særlig oppgave i møte med holdninger som bidrar til undertrykkelse. Det er viktig å ta vare på 

kirkens profetiske oppdrag i verden. Dette kan ivaretas direkte, men også indirekte ved dialog 

med andre faggrupper. Sjelesorgen kan påvirke fagteologien til å bli mer erfaringsorientert. 

Teologien blir, i større grad enn før, til i åpne samtaler med disse erfaringene. (Bergem 2008: 

s.333-334)  

 Det frigjørende: All sjelesorg er frigjøring. Konfidenten får et nytt bilde av seg selv, med 

Guds blikk: Som en unik, elsket og ønsket skapning, som medlem av Guds folk og som Guds 

medarbeider i verden. Det handler om personlig trygghet, ikke om individualisme, men om å 

kunne utforme sin tro og livsførsel i åpent samspill med fellesskapet. Sjelesorg er frigjørende 

endringsarbeid. (Bergem 2008: s.334) Hovedregelen er at alle mennesker kan endre seg (med 

unntak ved sykdom og lignende). Sjelesorg er tanken om at noe skal forandres. Ikke i første 

rekke ytre forhold, men indre: Holdning, tolkning, betraktning og forståelse. Sjelesorgen er å 

gjøre konfidenten i stand til å selv foreta endringer hun eller han ønsker eller mener er riktige. 

Sjelesorg er å veilede konfidenten på veien til frihet. Frihet her er å kunne være seg selv og 

leve som subjekt og overta ansvaret selv. (Bergem 2008: s. 158-159)  

Tolkningsprosessen: Endringene man kan oppnå, kan være ny innsikt, erkjennelse og måter 

å tolke på, så konfidenten kan ta andre valg enn tidligere. Veien tilbake til fellesskapet går 

gjennom nytolking av elementer i livsopplevelsen. Opplevelsen blir til en erfaring når den 

språkliggjøres. Men det er ikke en ren tankemessig prosess. Den har sprunget ut av og er vevd 

inn i et nettverk av forestillinger. Både sjelesørger og konfident har sine nettverk. Sjelesørger 

må være klar over disse og ha et bevisst forhold til sitt, i møte med konfidenten. (Bergem 

2008: s. 159)  

Endringsområder: Opplevelser som får ny betydning og meningsinnhold, kan skape 

endring. Man kan bli fri fra: Vonde og plagsomme minner (eget svik, egen skyld, påført 

skade, angstutløsende erfaring), skjeve selvbilder eller falske idealbilder, og forvrengte 

gudsbilder (hevneren, allherskeren, mistenksom oppsynsmann/vokter). Sjelesorgens rom er et 

nåderom, som kan spille en viktig rolle. (Bergem 2008: s. 159-160)   
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Sjelesorgen har alltid vært kontekstuell, preget av tid og kultur, og av sosiale, politiske og 

religiøse forhold. Men noen hovedlinjer, eller perspektiver i utviklingen kan vi se. Bergem 

snakker om de 4 perspektiver:  

-Helbredelsesperspektivet: Hjelp til å komme ut av en vanskelig og hemmende livssituasjon, 

som alvorlig fysisk sykdom eller hendelser som gir opplevelse av at livet er forvirrende, 

truende og farlig. Sjelesorgens oppgave: Å rydde bort hindringer, sette sammen knuste 

"bilder" og skape meningsfull helhet. Målet: Å skape registrerbar. Virkemidler: Rituelle 

handlinger som salving, håndspåleggelse og bønn.  

-Støtte: Bistand til å klare å holde ut og komme gjennom en midlertidig eller varig, 

vanskelige situasjon, som individuelle vansker el. lidelser som ikke kan løses eller fjernes, 

eller forhold knyttet til omgivelsene. Sjelesorgens oppgave: Holdningsbearbeidelse. Mål: At 

den lidende ser situasjonen som mindre skremmende. Virkemidler: Sjelesørgerens personlige 

nærvær gjennom sykebesøk, trøstende og oppmuntrende ord m.m.  

-Veiledning: Bistand til å velge "riktig". Mål: At valgene skjer i tråd med Guds vilje. Her 

snakker han om 2 former: 

 - Den autoritetsorienterte: Tar utgangspunkt i kirkens lære og praksis. Oppgaven: Å få den 

troende til å akseptere kirkens lære som autoritativ. De konkrete valgsituasjonene blir i liten 

grad tatt opp.  

-Den personorienterte: Tar utgangspunkt i konfidentens holdninger og verdier. Oppgave: Å 

klargjøre disse verdiene, så konfidenten kan ta valg i samsvar med dem.  

-Forsoning: Gjenopprette brutte relasjoner, til medmennesker og Gud. Mål: Erkjennelse av 

synd mot mennesker og Gud, og vilje til å tilgi. Oppgave: Å framelske forsonlighet og vilje til 

tilgivelse hos utsatte for urett, slik Gud viste forsonlighet i Kristus. Virkemidler: Skriftemål, 

botshandlinger og formaninger. (Bergem 2008: s. 32-36)  

Bibelbruken: Her har Bergem få bibelhenvisninger, en om sjelesorgens profetiske oppgave 

med å avsløre urett og en om kristen frihet til tjeneste. Likevel har han et bredt indirekte 

bibelmateriale han bygger på. Det kommer fram når han snakker om menneskets verdighet 

som skapt i Guds bilde og som Guds barn, hans folk og hans medarbeidere. Han snakker også 

om fristelse, opprør mot Gud og problematikken rundt synd, skyld, og oppgjør. Vi finner også 

mye bibelsk innhold i begreper som lidelse, helbredelse og frelse, og også lov og evangelium, 

de to paktene, og klage og trøst.  
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Bind 2 

Bergem nevner overgrep som bakgrunn for at symboler kan stenge. De kan vekke negative 

følelser på grunn av negative opplevelser. Slike symboler blir vanskelige å forholde seg til 

etter å ha opplevd overgrep, krenkelser, nedverdigelser, "hard oppdragelse" og seksuelle 

overgrep i Guds navn. Sjelesørger må være våken for signalene, akseptere følelsene og lytte 

uten forsvar. Man kan fjerne symbolet, hvis det går an. Konfidenten trenger å ta opp og 

bearbeide slike følelser i en trygg og aksepterende sammenheng. Symbolene kan eventuelt tas 

fram igjen som en avslutning på prosessen, hvis konfidenten kan se det med andre øyne. Også 

ritualer kan misbrukes. Sjelesørger inviterer da til å sette ord på negative følelser knytta til 

det som skjedde. Det kan handle om og stigmatisering.  Ved å lytte til konfidentens fortelling 

og legitimere følelsene, kan konfidenten oppleve frigjøring. Sjelesørgeren kan også bidra til å 

nyansere og få plassert ting i forhold til relasjoner. Hva handler om forhold til mennesker, og 

hva handler om forhold til Gud? (Bergem 2011: s. 156-159) 

Bibelbruk: Ingen. 
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4 Sammenligning og drøfting 

Jeg vil nå, ut fra presentasjonen av materialet, sammenligne Bergems og Okkenhaugs bidrag 

ut fra de tre temaene: Bibelen i sjelesorgen, Mennesket som kropp, sjel og ånd og Sjelesorg 

for overgrepsutsatte. Parallelt med sammenligningen, vil jeg komme med drøftende innspill. 

Til denne drøftingen vil jeg i noen grad trekke inn sekundærlitteratur. Jeg vil også forsøke å 

bruke Granbos framstilling av retninger innen internasjonal sjelesorg, og prøve å plassere de 

to forfatternes sjelesorgssyn innenfor de 8 forskjellige kategoriene.  

4.1 Bibelen i sjelesorgen 

I Bergems behandling av sjelesorg i Bibelen, er hyrdetanken den røde tråden gjennom 

presentasjonen av både GT- og NT-tekster. Hyrdens omsorg for sauene, og stedfortredende 

hyrders (lederes) ansvar, er hovedbudskapet i bibelmaterialet han bruker. Dette peker han på 

som bakgrunnen for det vi i dag kaller sjelesorg. (Bergem 2008: s. 25-32) Når han ser på 

Bibelen i sjelesorgen, fokuserer han på Jesus-fortellingens autoritet som øyevitneskildringer, 

og på misjonsoppdraget. Han peker også på frelseshistorisk tolkning, der GT tolkes ut fra 

sentrum: Jesus og den nye pakt. (Bergem 2011: s. 126-127) I en case om problemer med å 

tilgi overgrep, viser han bibelbruk i praksis. (Bergem 2011: s. 132-135) Han viser hvordan 

sjelesørgeren, ved godt kjennskap til konfidenten, kan justere feiltolking av tekst som har 

«hengt seg opp». 

Både Bergem og Okkenhaug nevner å i enkelte tilfeller fraråde konfidenter individuell 

bibellesing. Okkenhaug nevner deprimerte, som lettere tar til seg budskap om dom og straff. 

Hun foreslår å hvile i at Gud likevel er tilstede, eller at sjelesørger kan velge ut god tekst. 

(Okkenhaug 2002: s. 104) Bergem nevner konfidenter med tvangspreget bibellesning, og 

mener de kan hvile i felleskapets bibelbruk. (Bergem 2011: s.125) 

I innføringsboken viser Okkenhaug, med eksempler, hvordan feiltolking av bibeltekster kan 

«henge seg opp», hvordan tekster kan ha doble kontrastfulle betydninger og hvor viktig 

timing er. Hun gir eksempler på at bibeltekst kan gi støtte og åpne opp for følelser. 

Bilder/metaforer, lignelser og personer kan gi identifikasjon. (Okkenhaug 2002: s. 105-106) I 

boken om skam bygger hun opp en sterk bibelsk begrunnelse for å skille mellom begrepene 

synd, skyld og skam. Til dette bruker hun et bredt tekstmateriale fra GT og NT. (Okkenhaug 

2009: s. 93-108) Okkenhaug har her både bygd et fundament, og en bro mellom den 
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overgrepsutsatte og bibeltekstene. Gjennom det bygger hun også bro mellom den utsatte og 

fellesskapet. Det er en hjelp i arbeidet med å skape sammenheng og mening.  

Okkenhaug mener den sjelesørgeriske oppgaven, er å sette bibeltekster i sammenheng med 

konfidentens liv, som Guds personlige tiltale. (Okkenhaug 2002: s. 107.) Det syns jeg hun 

stort sett lykkes godt med å danne grunnlag for. Men jeg sitter likevel med spørsmål til noen 

av tekstene Okkenhaug bruker. Ville hun f.eks. brukt de to gammeltestamentlige tekstene som 

handler om overgrep i en sjelesorgssamtale med overgrepsutsatte? Eventuelt hvordan?  

Både Bergem og Okkenhaug spør seg om når og hvordan sjelesørgeren skal bruke Bibelen i 

sjelesorgen. Her gir Okkenhaug en retning mot et svar, ved å snakke om både god og 

nedbrytende bibelbruk. Hun gir også en slags test for sjelesørgeres bibelbruk, ved å si at hvis 

man som sjelesørger nesten alltid eller nesten aldri har bibellesning i sjelesorgssamtalene, bør 

man nyansere praksis. Hun mener målet må være at konfidenten finner sin vei i bibelstoffet. 

(Okkenhaug 2002: s. 103-105; 107) Bergem snakker også om god og nedbrytende bibelbruk, 

og om å ta bibelens og sjelesorgens egenart på alvor. (Bergem 2011: s. 120-121) Meningen i 

bibeltekstene må tolkes ut fra den historiske sammenhengen, og oversettes inn i vår aktuelle 

situasjon. I Sjelesorg vil det si konfidentens situasjon. (Bergem 2011: s. 128)  

Bergem hevder bibelbruken i sjelesorgen i dag er styrt av taus kunnskap, ikke åpne og 

reflekterte oppfatninger om Bibelens autoritet og egenart. Teologien og bibelske tekster har 

fått mindre oppmerksomhet. Han mener at det kan ha å gjøre med en frykt for å bruke 

Bibelen, pga. psykoterapiens verdinøytralitet. (Bergem 2011: s. 122-123) Også Grevbo er 

inne på dette i sin redegjørelse om sjelesorgens internasjonale retninger. Han mener et 

oppgjør med den «omvendt hermenevtikk» er berettiget. (Grevbo 2006: s. 381) Bergem 

antyder også en vegring fordi sjelesørgere ikke er i stand til å bygge bro mellom konfidentens 

hverdag og teologien. (Bergem 2011: 120-121) Okkenhaug er ikke inne på spørsmålet om 

taus kunnskap.  

 

4.1.1 Forfatterne i det sjelesørgeriske landskapet? 

Hvor på Grevbos skala over sjelesorgsretninger, plasserer Bergem og Okkenhaug seg? Uten å 

dytte dem inn i en bås og tjore dem fast der, kan vi likevel antyde hvilken kategori deres 

sjelesorgtenkning hører til i. Begge forfatterne vektlegger både bibelbruk og støttekunnskaper 
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som f.eks. psykologi. (Bergem 2008: s. 166; Okkenhaug 2002: s. 152) Slik sett plasserer de 

seg begge mot midten av skalaen. Okkenhaug plasserer seg selv innenfor det hun kaller 

trinitarisk sjelesorg, en sjelesorg som er «opptatt av mennesket både som skapt, frelst og 

holdt oppe ved Guds hellige ånd.», en helhetlig sjelesorg som er fokuserer på både skapelse, 

syndefall og forløsning.  Hun mener det trengs en sjelesorg som balanseres i forhold til de tre 

trosartiklene. (Okkenhaug 2002: s. 36-38) Bergem ser det å bygge opp og styrke fellesskapet, 

som det overordnede målet for sjelesorgen. Den utøves med fellesskapet som avgjørende 

bakteppe. All god sjelesorg rommer «en lengsel etter at alle konfidenter skal finne sin plass i 

dette store fellesskapet.» (Bergem 2011: s. 20) Han har mye felles med menighetsfundert 

sjelesorg. Samtidig vektlegger han Bibelens autoritet, og kritiserer den tause bibelbruken i 

dagens sjelesorg.  

4.2 Narrativ sjelesorg 

Begge forfatterne snakker om narrativ tilnærming i sjelesorgen. Bergem kaller det 

sjelesorgens «hermeneutisk-narrativt perspektiv», og  møtet mellom de to fortellingene i 

sjelesorgen: Den store fortellingen om Guds handling i verden, og konfidentens lille 

fortelling. Sjelesorgens oppgave er å tolke konfidentens fortellinger i lys av den store 

fortellingen. (Bergem 2008: s. 161-162) Men Bergem nevner ikke direkte bruk av 

bibelfortellinger i narrativ sjelesorg. Jeg syns også det er litt uklart om han snakker om 

narrativ sjelesorg som en metode, eller om et narrativt perspektiv på all sjelesorg. All 

sjelesorg inneholder jo fortellinger.  

Okkenhaug bruker begrepet «narrativ sjelesorg», og snakker også om den store og den lille 

historien. Hun trekker i tillegg inn bruk av bibelfortellinger som en mulighet for identifikasjon 

med personene. Også Bergem er inne på dette, men han oppfordrer til varsomhet når man vil 

«vekke gjenkjennelse». Det er fare for å ikke treffe, hvis man ikke kjenner konfidenten og 

problemstilling godt. (Bergem 2011: s. 139)  

Okkenhaug vektlegger at gjennom et slikt tolkningsarbeid, kan det skje ved at konfidentens 

historie knyttes til Guds. Den kan gis ny mening og betydning, og forsoning med det 

smertefulle. Dette kan gi tro på Gud som kan nyskape og gi livshjelp i lys av kristen tro. 

(Okkenhaug 2002: s. 28-29) Okkenhaug tenker altså narrativt arbeid som en metode for 

bearbeiding, samtidig som hun fastholder bibeltekstene som mer enn terapeutiske fortellinger. 

Hun kommer ikke med forslag til konkrete bibeltekster i narrativ sjelesorg, men nevner Jesus-
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fortellingene og eksodushistorien. I sin bok om skam, nevner hun bibelfortellinger hun ser 

som gode for skamfulle. Jeg vil tro flere av dem kan brukes i narrativ sjelesorg. (Se vedlegg) 

 

I Bergems del om sjelesorg og bibelbruk, har han en case som jeg tenker i alle fall er 

temmelig nær narrativ sjelesorg. Bergem omtaler den ikke som narrativ sjelesorg, men heller 

som en måte å møte konfidenter med en biblistisk måte å lese bibelen, og hjelp til en kristen 

som har hengt seg opp i enkeltvers på en negativ måte. (Bergem 2011: s. 132-135) Kanskje 

det ene ikke behøver å utelukke det andre. 

 

4.3 Mennesket som Kropp, sjel og ånd 

Når man ser på antall bibelsitater, er bibelbruken i behandlingen av dette temaet ganske 

forskjellig hos forfatterne. (Se vedlegg.) Bergem har et bredt materiale, med mange 

bibeltekster. Han argumenterer for et kristent menneskesyn som tar opp i seg den semittiske, i 

stedet for den dualistiske arven. Hans gjennomgang er interessant og oppklarende, et 

fundament. Okkenhaugs presentasjon er mindre belagt med bibelhenvisninger, og har mer en 

«taus bibelbruk». De som fins handler ikke direkte om kropp, sjel og ånd. Likevel 

konkluderer de to forfatterne likt: Mennesket er skapt som en enhet av kropp, sjel og ånd, og 

dette må sjelesorgen ta på alvor.  

Men ingen av forfatterne går videre og svarer direkte på hvordan denne kunnskapen skal tas 

alvorlig. Hvilke følger får det for sjelesorgspraksisen at kirka ser mennesket som en helhet?  

Hverken Okkenhaug eller Bergem har noe eget kapittel om kroppens plass i sjelesorgen. Det 

som står om mennesket som kropp, sjel og ånd, har jeg for det meste funnet i kapitler knyttet 

til sjelesorgens historie. Okkenhaug har i tillegg et kapittel om menneske – konfidenten, der 

hun snakker om helhetssynet. Hun peker på at «skillet mellom det åndelige, det kroppslige og 

det sjelelige kan få praktiske konsekvenser langt inn i den enkelte sjelesorgsamtale». Noen 

ganger må sjelesørger hjelpe konfidenten til å «forsone seg med sin menneskelighet og 

verdsette seg selv og sine grenser.» Hun sier også at sjelelige smerter kan gi kroppslige 

symptomer, og eksistensiell og åndelig angst kan sette seg i kroppen. (Okkenhaug 2002: s. 51; 

55) Bergem har en del om kroppsspråket i bind 2, mens Okkenhaug ikke har noen samlet 

behandling av dette. Bergem har også en del, i bind 1, der han spør: «Hva med kroppen?», før 
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han i overskriften til neste del konkluderer: «Mennesket - skapt som en enhet». Han sier dette 

om synets konsekvenser for sjelesorgen:  

«En sjelesorg som vil ta det bibelske bildet av mennesket på alvor, må dermed være vendt mot hele 

mennesket som en «levende sjel/skapning». …  Å ha omsorg for «sjelen», er ut fra bibelsk språkbruk å 

være opptatt av hele mennesket.» (Bergem 2008: s. 55) 

 

Men i neste avsnitt legger han til at sjelesorgen likevel i praksis «må avgrenses i forhold til 

andre sider ved kirkens mangfoldige oppdrag». Hvordan skal sjelesorgen da forholde seg til 

kroppen? Er det nok at vi er bevisst at den er en likeverdig del av mennesket, eller bør denne 

kunnskapen få konsekvenser for hvordan vi driver sjelesorg?  

Okkenhaugs argumentasjon er at selv om vi skal møte menneskers helhetlige behov, kan ikke 

sjelesorgen alene bidra med all hjelp. Konfidenten må oppmuntres til å søke hjelp andre 

steder i tillegg. (Okkenhaug 2002: s. 50-52) Dette gir mening. Med en slik holdning vil 

konfidenten kjenne seg ivaretatt, som et helt menneske. Også Bergem er inne på at sjelesørger 

skal hjelpe konfidenten videre til andre hjelpere (Bergem 2008: s. 332-333), men 

argumentasjonen over kan gi en opplevelse av at mengden oppgaver i kirken avgjør i hvilken 

grad vi skal hjelpe, ikke konfidentens behov.  

 

Selv når konfidenten er ledet videre til andre hjelpere for sine kroppslige behov, mener jeg at 

sjelesørgeren må være bevisst på fortsatt å «se» kroppen. Det kan skje både ved å spørre 

hvordan det går, og ved å fortsette å hjelpe konfidenten med å sortere hva som er hva: fysisk, 

psykisk, sjelelig eller åndelig. Teologisk og sjelesørgerisk hjelp til å avsløre usunn 

bibeltolkning som gjelder kropenp, er også en viktig sjelesørgerisk oppgave. Dette kan gi 

hjelp til å se sammenhenger, og bidra til å samle det splittede. Her vil sjelesørgeren kunne få 

hjelp av Bergems grundige gjennomgang. 

 

Marie Farstad spør om sjelesorgen er kroppsløs. Hun syns det står lite om kroppen i 

sjelesorgslitteraturen. Det man finner er ofte knyttet til overgrepsproblematikk, men da oftest 

psykologfaglig vinklet. Hun etterlyser litteratur om hvordan vi kan «integrere kroppen i 

sjelesorgens rom.» (Farstad 2016: s. 283) 

Farstad sier vi må «støtte konfidentens hjemkomst til sin egen kropp». Hun sier: 

«Der skamerfaringer har gjort kroppen til en fiende, kan det handle om på ny å ta bolig i sin egen 

kropp, om å fornye eierskapet til kroppen» (Farstad 2016: s. 289) 

 

Hun mener at i sjelesorgens rom, er kroppsbevissthet og kunnskap om kroppen viktig. Man 

kan tematisere kroppen, gi hjelp til å sette ord på hva som gjør godt og vondt. I en slik 
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samtale vil mange også trenge å bearbeide et vanskelig forhold til seksualitet og begjær. 

(Farstad 2016: s. 289-290) Okkenhaug ser også på Kroppen og seksualiteten i boken om 

skam. Hun snakker om at skamevnen kan være forstyrret, så man enten forsvarer seg med 

distanse, eller ikke klarer å ivareta egne grenser. Nærhet blir truende. (Okkenhaug 2009: s. 

51) Men hun går ikke videre på hvordan hun som sjelesørger vil møte denne utfordringen. 

Bergem er ikke inne på denne problematikken. I det hele tatt sier han lite om seksualiteten, ut 

over det han sier om nedvurdering av kroppen i dualistisk tenkning og seksualiteten knyttet til 

den negative betydningen av sarx. (Bergem 2008: s. 54) 

 

Sjelesorgen kan også bidra til kroppsbevissthet ved å bruke «symbolers og ritualers kraft», 

sier Farstad. Hun tenker ikke bare på det man ser, men mer hva man kan erfare i konkret 

«relasjonelt arbeid». (Farstad 2016: s. 290) Både Okkenhaug og Bergem tar opp bruk av 

symboler og ritualer, og understreker at de skaper orden, mening og fellesskap. Bergem peker 

også på at ritualer kan være med og skape endring. (Bergem 2011: s. 144; Okkenhaug 2002: 

s. 116). Bergem har et helt kapittel om temaet, mens Okkenhaug snakker om det i 

sammenheng med sjelesorgens spesielle midler. Hun ser på bruk av ritualer med mer privat 

karakter. Hun understreker at symboler og ritualer kan være synlige tegn, som derfor er lettere 

å fastholde. De kan markere skille og ny start. Som eksempel nevner hun brenning av brev 

som representerer noe vondt og å kaste en Bibel som har blitt brukt destruktivt. Men hun 

understreker at man må reflektere individuelt, og vise sjelesørgerisk varsomhet knyttet til 

slike ritualer. Man kan forsere en prosess, hvis et ritual komme for tidlig. Mennesker kan bli 

krenket av forhastet og uklok bruk av ritualer. Hun vektlegger at sjelesørgere som vil bruke 

ritualer, bør gå til veiledning. (Okkenhaug 2002: s. 118-119) Bergem har også eksempler på 

individuelle ritualer. I forhold til overgrepsutsatte nevner han å spytte på bilde av 

overgriperen, «for å gi kroppslig uttrykk for sinne og forakt». (Bergem 2011: s. 154) Her er 

altså Bergem innom den kroppslige siden ved ritualer. Han går lite inn på viktigheten av 

varsomhet, men sier ritualer må modnes fram og krever en lang prosess. Han peker også på at 

de må være forankret i konfidentens livshistorie, og en integrert del av en støttende relasjon. 

(Bergem 2011: s. 155) 

 

Hverken Okkenhaug eller Bergem trekker en tydelig linje fra symbol- og ritualbruk til 

kroppen, som en måte å ta kroppen på alvor. Farstad peker på denne sammenhengen. Hennes 

poengtering av at det ikke bare er synet som skal involveres, mener jeg er viktig. (Farstad 
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2016: s. 290) Symboler og ritualer kan involvere flere sanser, og dermed åpne opp for 

kroppens plass i sjelesørgerisk arbeid. Dette har man mye erfaring med ved Kirkens 

ressurssenter. Men Merethe Thomassen understreker at det for overgrepsutsatte også kan være 

utfordrende med symbolhandlinger og ritualer. Fokus på kroppen kan oppleves truende, så 

man skal respektere konfidentens grenser, og gi rom for å bygge opp og utvide egne grenser. 

(Thomassen 2008: s. 42-43) 

 

4.4 Sjelesorg for overgrepsutsatte 

Bibelbruken knyttet til delene av bøkene som omtaler seksuelle overgrep, er for det meste 

taus, for begge forfatterne. (Se vedlegg) Begge nevner Salmenes betydning, og Okkenhaug 

poengterer at de legitimerer klagen. Bergem holder fram menneskets gudgitte verdighet, som 

skapt i Guds bilde. Han bruker bibeltekst til å understreke at alle har lik verdi, og at 

undertrykkelse skal avsløres. Han snakker om trøst i lidelse, forsoning med Gud og 

mennesker, erkjennelse av synd/skyld og vilje til å tilgi. Sistnevnte tar han opp uten å 

problematisere utfordrende erfaringer i livet direkte. Okkenhaug kaller til medlidelse. 

Gjennom bibelhenvisning understrekes viktigheten av å være sann i en tilgivelsesprosess. I 

det tause materialet sitt holder hun også opp bekjennelse av synd til Gud og mennesker, og 

tilgivelse av hverandre, slik Bergem gjør. Men hun nyanserer bildet ved å ta opp flere 

utfordrende spørsmål, som ekteskapsløftet satt opp mot voldsproblematikk, barneoppdragelse 

og «Herrens tukt», Guds tilgivelse av overgripere, krav om tilgivelse ut fra 5. bønn (Fadervår) 

og tilbakeholdelse av tilgivelse. Dette er temaer som er nær menneskelige erfaringer, og her 

bygger hun bro mellom Bibelen og utsatte.  Da kan også ord om Gud som tilflukt og vern, og 

om Jesu deltakelse i vår lidelse, nå inn. 

    

Bergem snakker om «det profetiske», som en sjelesørgerisk oppgave med å avsløre urett, 

overgrep og undertrykking. Oppgaven innebærer direkte kritikk og kamp mot systemer og 

kulturer som virker krenkende, og indirekte å påvirke den akademiske teologien. (Bergem 

2008: s. 333) Okkenhaug vektlegger også denne oppgaven, i kapitlet om urettferdighet og 

krenkelser. I den tause bibelbruken er det hun som står fram som den profetiske av de to 

forfatterne, slik jeg opplever det. Hun understreker kirkens utfordring med å være våken for at 

overgrep skjer i kristne miljøer. Og hun framhever Kirkelig ressurssenter, som viktig i dette 
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arbeidet. Hun tar også opp konkrete utfordringer i kirkens håndtering av overgrepssaker. 

(Okkenhaug 2002: 134-135).  

 

Når det gjeldet synd-, skyld-, skamproblematikken, gir Okkenhaug en bred behandling. Hun 

har en god gjennomgang i innføringsboka, men i boka om skam rydder hun grundig opp i 

sammenblandingen av disse begrepene. Hun viser hvordan den kan føre til nye krenkelser av 

utsatte. Hun understreker at sjelesørgere som ikke er bevisst på forskjellen, kan øke skammen. 

(Okkenhaug 2009: s. 110) Bergem er ikke innom denne sammenblandingen i det hele tatt. 

 

Ser vi på tilgivelse og forsoning, tar Okkenhaug kunnskapen om synd, skyld og skam med 

seg. I møte med alvorlig krenkede mennesker, vektlegges tilgivelse som prosess, som ikke 

skal forseres. Man må ta følelsene på alvor, og være sann mot dem. Hun peker også på 

forutsetningene for tilgivelse. Ingen kan kreve tilgivelse, og Fadervårs 5. bønn skal ikke 

brukes til det. Skriftemål er for den skyldige, ikke den skamfulle. Og hun lar også spørsmål 

om tilbakeholdelse av tilgivelse, komme fram. Okkenhaug snakker også om tilgivelse for sin 

egen skyld, og understreker at det ikke alltid er mulig å bygge opp relasjonen som ble ødelagt 

ved krenkelsen. Slik jeg ser det, står Okkenhaugs bok sterkt både fra et psykologisk synspunkt 

og når det gjelder bibelbruk. (Okkenhaug 2002: s. 210-212: 2009: s. 129-130) 

 

Når Bergem snakker om forsoning, setter han gjenoppretting av brutte relasjoner, som mål. 

Det handler om erkjennelse av skyld, og vilje til å tilgi. Forsonlighet må framelskes hos 

krenkede. Virkemidlene er skriftemål, botshandlinger og formaninger. (Bergem 2008: s. 35-

36) I bind 1 problematiserer han ikke bruken av skriftemålet, eller utfordringen alvorlig 

krenkede har med å tilgi. I bind 2 har han en case som illustrerer tilgivelsesproblematikken. 

(Bergem 2011: s. 132-135) I boka har han også et kort avsnitt om skriftemålet i behandlingen 

av symboler og ritualer. (Bergem 2011: s. 151) Han går ikke inn på kravet om tilgivelse som 

utsatte rammes av. Tilgivelse for sin egen skyld er ikke tema, og han sier ingen ting om at 

gjenoppretting av relasjoner ved alvorlige krenkelser kan være urealistisk.  

 

Det slår meg hvor stor forskjell det utgjør, om sjelesørgere er bevisst skam-problematikken 

eller ikke. Bergems framstilling av tilgivelse og forsoning i bind 1, plasserer seg i 

Okkenhaugs beskriver av sjelesorg som ikke hjelper den skamfulle, eller til og med gjør 
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skaden verre. (Okkenhaug 2002: s. 204; 208) Dette retter han litt opp i bind 2, men det 

forutsetter at leseren leser begge bøkene. 

 

Både Bergem og Okkenhaug snakker om skadede gudsbilder. Bergem ser det som ett av 

«endringsområdene». I sjelesorg kan man oppnå endringer gjennom tolkningsarbeid, der 

selvbildet, vonde minner og gudsbildet nytolkes. Det kan være «falske gudsbilder» som 

konfidenten kan bli fri fra i sjelesorgens nåderom. (Bergem 2008: s. 160) Han sier ikke noe 

om hvordan man kan bli fri, men nevner 3-4 eksempler på falske gudsbilder, uten å utype 

dem. Okkenhaug går grundigere inn i det og trekker inn religionspsykologiske teorier om 

bakgrunnen for individuelle gudsbilder. Hun påpeker at traumeopplevelser kan føre til 

nytolking av tro. Det er forskjell på gudsbilde i tanken (lærte bilder) og i følelsene 

(opplevelser av Gud). Sjelesorgens oppgave er å få fram guden i følelsene, og se den i forhold 

til den bibelske Gud. Her kan narrativ sjelesorg hjelpe. Gud i bibelfortellinger kan utvide og 

justere bildet. (Okkenhaug 2002: s. 143-145)  

 

Okkenhaug nevner både «god skapelsesteologi» (Okkenhaug 2009: s. 94) og teologi om 

inkarnasjonen som viktig for den skamfulle (Okkenhaug 2009: s. 99-100 og 132) Hun trekker 

også linja skapelse – syndefall - forløsning. (Okkenhaug 2002: s. 53)   Jeg vil legge til god 

syndefallsteologi og teologi om Guds nyskapende krefter. Syndefallsfortellingen kan brukes 

som en tydeliggjøring av synd-skyld-skam-problematikken. Og løftet om nyskapelse, kan gi 

håp og holde motet oppe i strevet for å ta tilbake egen kropp. Sammenhengen skapelse, 

syndefall, inkarnasjon og nyskapelse gir til sammen en meningsfull helhet, og virker slik 

samlende. Å se sitt eget liv inn i denne sammenhengen (den store fortellingen) kan 

tydeliggjøre hva som blir brutt ved seksuelle overgrep.  

 

Bidrar bibelbruken i Bergems og Okkenhaugs bøker til å bygge bro mellom det vi vet om 

overgrepsutsattes utfordringer med kroppen, og det vi vet om Bibelen? Gjør forfatterne det 

lettere for sjelesørgere å bringe ressursene i bibeltekstene til konfidenten, eller holder de seg 

til fundamentbygging? På lignende måte som Bergem gjør med temaet kropp sjel og ånd, 

bygger Okkenhaug et fundament for forståelsen av synd, skyld og skam. Begge skal roses for 

grundig jobb. Sammenligner vi dem, er det etter min mening, en forskjell: Okkenhaug viser i 

større grad hvordan sjelesørgeren kan bygge en bro fra fundamentet til konfidenten, mens 

Bergem mer eller mindre overlater dette til sjelesørgeren å finne ut av. Dette kan selvfølgelig 
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komme av at det er lettere når man snakker om en konkret problemstilling, enn når man 

snakker prinsipielt om sjelesorg. Men også når man snakker prinsipielt, kan man bygge bro 

ved å bruke eksempler, og trekke linjer mellom ulike tema. Bergem viser eksempler på dette 

andre steder i bøkene sine. 

Det undrer meg at Bergem ikke, etter en så grundig utgreiing, går videre til å problematisere 

hva det helhetlige synet på mennesket får å si for sjelesorgspraksisen. Med tanke på 

målgruppen (erfarne sjelesørgere), skulle man tro at det var vel så stort behov for en slik 

vinkling. Okkenhaug problematiserer heller ikke dette direkte, men jeg sitter likevel med 

følelsen av at hun har mest å melde.. Kanskje fordi hun viser at hun både har et bibelsk 

fundament (se hele vedlegget under ett) og kunnskap om skammens spor i kroppen. Hun 

snakker til og med om utfordringer med seksualiteten som tema i sjelesorg. (Okkenhaug 

2009: s. 50) Her blir Bergem vagere. Det kan handle om at han har en mer prinsipiell og 

generell tilnærming. Når man går dypere inn på en bestemt problematikk, må man være 

konkret. Det «slipper» man i en prinsipiell framstilling. Men man skulle tro at kroppen har 

krav på større plass i beskrivelse av den praktiske sjelesorgen, også i en mer prinsipiell 

behandling av sjelesorgens innhold. Etter mitt syn burde den i alle fall ha det i Bergems bind 

2, som omhandler utøvelse av sjelesorg. 

 

4.5  Mangler og forslag til bibeltekster 

4.5.1 Mangler 

På lista over bibelstoffet som er brukt, ser vi at det er tynnere materiale på noen tema enn 

andre. Samlet, fra alle fire bøkene, er det særlig to av områdene som har lite bibelsk materiale. 

Det ene er «Sjelesorg for overgrepsutsatte», det andre «Narrativ sjelesorg». At det er lite om 

sjelesorg for utsatte, er ikke så rart når vi vet hvor nytt fokus på dette temaet er. Likevel fins 

det flere bibeltekster, om problemområder som gjelder lidende mennesker, som kunne vært 

med. Det finner vi flere av i Okkenhaugs liste om skam i Bibelen. Disse er plassert i lista 

under Bibelen i sjelesorgen. Det viser at inndelingen i lista kunne vært annerledes. Det samme 

gjelder tekster under narrativ sjelesorg. Jeg har likevel valgt å holde på temaområdene, og 

heller prøvd å veie opp for dette ved å bruke fargekoder.  Disse går litt på tvers av 

temaområdene. Dessuten inneholder bibelsk materiale det ikke er oppgitt henvisninger for 
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(merka blått), også en del som er aktuelt i sjelesorg for overgrepsutsatte. Når jeg likevel 

merker alt blått, er det for å synliggjøre det tause bibelmaterialet.  

Ser vi på mangler i bibelmaterialet til den enkelte forfatter, ser vi at begge har noe på alle 

temaer, selv om de ikke har noe på alle tema i begge sine bøker. Dette gjelder bare temaet 

«Narrativ sjelesorg», noe som ikke er rart, siden det gjelder en metode og ikke et sentralt 

tema. For Bergem gjelder det også sjelesorg for utsatte i bind 2. Men har han casen der han 

bruker «Den bortkomne sønn» i materialet om bibelbruk. Ellers ser vi at Okkenhaug har lite 

bibelstoff under temaet kropp, sjel, ånd. Særlig gjelder det boka om skam. Det er litt 

tankevekkende, når vi vet at skammen setter seg i kroppen. (Okkenhaug 2009: s. 50) Men 

igjen: Okkenhaugs bibeltekster under Bibelen i sjelesorgen inneholder tekster som passer inn 

under de andre temaområdene også. Og noen av tekstene som er lilla (sjelesorg for utsatte), 

kunne også vært grønne (kropp, sjel, ånd).  

 

4.5.2 Forslag til tekster til narrativ sjelesorg: 

Til problemområdet skyld, oppgjør og forsoning, kunne 1. Mos. 37; 39-50 vært brukt. Det er 

en historie om svik fra de nærmeste, påført lidelse og skam, hevntanker, tilgivelsesprosess og 

oppgjør. Her er også eksempel på seksuell trakassering, forsøk på voldtekt mot en mann, og 

overgripers hevn når hun ikke fikk det som hun ville. (39, 6- 20). Den utsatte er en mann, så 

historien er svært aktuell inn i et tabubelagt felt. Den illustrerer at seksuelle overgrep handler 

om makt og posisjon. Her er personer å identifisere seg med, i tillegg til at kroppen fokuseres. 

Den er lang, men jeg mener likevel det kan fungere hvis man redigerer, eller deler opp og 

bruker flere samtaler med flere aspekter. 

 

En annen aktuell tekst finner vi i Dan. 9, 4-24. Den dreier seg om synd, skyld og skam. Og 

den tar opp temaet tilgivelse for egen skyld. Den er ikke en ren fortelling, men jeg tror den kan 

egne seg i narrativ sjelesorg, for overgrepsutsatte.  

 

Marit Plener Gran, prest og tidligere miljøarbeider ved et Krisesenter, har i artikkelen «Vi må 

våge å snakke om det!», et forslag til bibelfortellinger som kan bidra til forebygging og 

avdekking av vold og seksuelle overgrep. Tekstene er tenkt brukt i forkynnelse i 

trosopplæringstiltak, for å tematisere særtrekk ved problematikken uten å snakke direkte om 
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vold og overgrep. Jeg tenker at flere av disse tekstene kan brukes i narrativ sjelesorg for 

utsatte som opplevde overgrep som barn. Jeg tar med noen forslag: 

  

-Mark. 10, 46 ff: Den blinde ropte om hjelp, ble bedt om å tie stille, ropte likevel og fikk hjelp. 

-Luk. 15, 1 ff: Gjeteren som forlot de 99, for å lete etter den ene sauen.  

-Matt. 9, 27-31: «Se til at ingen får vite dette». Om gode og vonde hemmeligheter.  

-Luk. 2, 41 ff: Jesus som 12-åring i templet. Når er det lov å ikke gjøre det voksne sier? 

-Matt. 27, 45-46: Jesus på korset. gudsforlatthet.  

-Matt. 14, 22 ff: Peter får på vannet, og synker. Å be om hjelp selv om det er flaut. 

-Mark. 10, 13-16; 9, 33-37; Luk.2, 1-21; Matt. 2, 11: Barn er viktige og verdifulle.    

-Matt. 26, 69 ff: Peters fornektelse. Om svik.  

-Luk. 19, 1-10: Sakkeus. Om ensomhet, utenforskap, utstøtelse, og inkludering. 

-2. Mos. 2, 1-10: Moses reddes av søsteren. Barn kan hjelpe barn.  

(Gran 2009: s. 85-88) 
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5 Oppsummering 

 

I denne oppgaven har jeg funnet at det er en del taus bibelbruk i den analyserte 

sjelesorgslitteraturen, men også mye henvisninger til konkrete bibelvers og -fortellinger. Også 

om kropp og overgrep har litteraturen stoff. Begge forfatterne snakker om kroppen som en 

integrert del av mennesket, som skal tas på alvor i sjelesorgen. Slik sett er de bidrag til å også 

se kroppen, men begge forfatterne er utydelige på hvordan man konkret kan gjøre det. Dette 

er et område det trengs både teologisk og sjelesørgerisk arbeid med.  

 

Likevel har forfatterne tatt med metoder og verktøy som kan tydeliggjøre kroppen, og slik 

virke samlende på splittetheten mange overgrepsutsatte strever med. De har begge med bruk 

av symboler og ritualer, og at disse kan skape mening, men ingen av dem presiserer at disse 

metodene kan virke bra konkret for kroppen. Dermed er det opp til leseren å finne ut av det.  

 

Begge forfatterne er også tydelige på Bibelens sentrale plass i sjelesorgen. De poengterer at 

man trenger både Bibelen og hjelpevitenskaper, og at bibelbruken er noe av det særegne for 

sjelesorgen. Bergem betoner Bibelens autoritet, og etterlyser en debatt om bibelens plass i 

sjelesorgen. Dette er et viktig innspill. 

 

Okkenhaugs bok om skamproblematikken er også viktig, og rydder grundig i feiloppfatninger 

i synd-, skyld- og skamproblematikken. Den kan hindre feilslått og skadelig sjelesorg for 

skamfulle, og vil slik ha stor betydning for både konfidenter og sjelesørgere. I Okkenhaugs 

innføringsbok, er det også bra fokus på både bibelbruk, kropp og overgrep.  

 

Bergems bidrag om mennesket som kropp, sjel og ånd, er oppklarende og grundig. Her kan 

sjelesørgere finne stoff som kan være til hjelp i møte med konfidenter som sliter med 

feiltolkinger av bibeltekster om kroppen. Han har også mye stoff om bibelbruk og noe om 

sjelesorg for overgrepsutsatte. Sistnevnte tema er ikke gitt mye plass, noe som er forståelig i 

bind 1, men som med fordel kunne vært mer framme i bind 2.  
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6 Etterskrift og utblikk 

6.1 En mer kroppsintegret kirke? Innenfrablikket. 

I forbindelse med institusjonspraksis ved Kirkelig ressurssenter, møtte jeg flere kirkelig 

ansatte med egne overgrepserfaringer. De hadde bearbeidet overgrepene og klart å fungere i 

jobben i kirka. Flere av dem hadde hjerte for sjelesorgen.  

En av dem fortalte meg en trist historie: Vedkommende er en prest, som ble utsatt for 

seksuelle overgrep i ungdommen. I studietiden fikk presten (da teologistudent) negative 

reaksjoner da denne fortalte om overgrepserfaringene til en lærer ved studiestedet der 

vedkommende studerte teologi. Det ble stilt spørsmål ved studentens skikkethet. Studenten 

fikk inntrykk av at læreren mente utsatte ikke kunne være sterke nok, eller at det heftet noe 

ved vedkommende som virket diskvalifiserende. Dette ligger mange år tilbake, men fortsatt 

kan presten kjenne på redselen for å bli diskvalifisert hvis vedkommende skulle stå fram med 

sin historie. Denne opplevelsen gjorde at presten ikke turte å ta opp denne avgjørende delen 

av sitt liv, med arbeidsgiver i kirka da vedkommende startet i prestestilling som ung. Presten 

har møtt lignende holdninger i kirka også, for eksempel i forbindelse med veilederkurset 

ABV, og slik fått bekreftet at det tryggeste er å holde tett.  

 

I litteratur som er kommet ut av Kirkelig ressurssenters arbeid, brukes begrepet 

«nedenfrablikket». Kaufmann siterer Bonhoeffer som snakket om «blikket nedenfra», om de 

upriviligertes ståsted. Kaufman argumenterer for trosopplæring sett fra de utsattes perspektiv. 

(Kaufmann 2013: s. 242 – 243) Thomassen snakker om teologi «ovenfra» og «nedenfra», der 

teologi ovenfra er sett fra dem i etablerte maktposisjoner (f.eks. prester) og teologi nedenfra er 

brukergruppens teologi. (Thomassen 2008: 51-52) Dette er avgjørende også i sjelesorgen, og 

mye viktig kunnskap har kommet ut av nedenfrablikket. 

 

Men hva med å bruke «innenfrablikket»? Kirkelige ansatte som selv har erfart vold og 

overgrep, kjenner problematikken innenfra. Hva med å snakke om innenfrablikk-

kompetanse? Den kompetansen de har, som både har en formell kirkelig kompetanse og som 

har bearbeidet sine traumer og omgjort traumene til livskompetanse (realkompetanse). 

Innenfrablikket har altså med seg både nedenfrablikket og ovenfrablikket, Kirken trenger 

ressursene til både dem som har nedenfrablikket og dem med innenfrablikket. Det kan være 
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stor forskjell på å ha opparbeidet seg et nedenfrablikk, og å ha kjent det på kroppen selv. 

Kanskje ligger noe av svaret på å utvikle en mer kroppsintegrert sjelesorg nettopp her.  

Hvis kirken skal få nyttegjort seg denne kompetansen, kreves det at de som innehar viktige 

ledende stillinger i kirkens mange organer, har en viss nedenfrablikk-kompetanse. Det vil 

kunne gi kirkelige medarbeidere med innenfrablikket, trygghet på å bruke sin kompetanse til 

beste for kirken, i både akademia og praktisk kirkeliv. Det vil også kunne gi unge mennesker 

med innenfrablikk, mot på å ta fatt på en kirkelig utdanning. Sannsynligvis vil det også kunne 

gi et puff fram mot en mer kroppsintegrert kirke og sjelesorg. 

 

I den grad denne oppgaven kan bidra med noe til fagfeltet, tenker jeg det må være som enda 

en utfordring til forfattere av teologisk og sjelesørgerisk litteratur, om videre arbeid med 

kroppen som tema. Kanskje kan mine forslag til flere bibeltekster, til bruk i narrativ sjelesorg, 

være nyttige for noen. Selv vil jeg i alle fall jobbe videre med å lete etter egnede tekster. Men 

det viktigste bidraget her, er kanskje utfordringen til kirken om å bruke kunnskapsressursene 

til overgrepsutsatte som har bearbeidet og fått legt sine sår. Det gjelder både dem med 

«nedenfrablikket» som man allerede er bevisst på i kirken, men også dem med 

«innenfrablikket». Her kan det ligge en skjult ressurs, som ikke er godt nok verdsatt og brukt.  

 

6.2 Problemstillinger og områder for forskning: 

- Videre arbeid med bibelens plass i sjelesorgen. Her kan det virke som i alle fall Bergem er 

motivert for arbeidet. Denne utfordringen er det bevissthet om i fagfeltet, og vil nok bli 

ivaretatt.  

- Kroppen i sjelesorgen. Intervju med utsatte som har bearbeidet overgrep i sjelesorg: 

Opplevde de å bli møtt som hele mennesker, at kroppen ble integrert? Hva tenker de om hva 

som hjalp, og hva som hindret, integrering av kroppen?    

- Kirken som arbeidsgiver for overgrepsutsatte: Intervju av utsatte som arbeider i kirkelige 

stillinger: Hvilke erfaringer har utsatte med kirken som arbeidsgiver? (Åpenhet-lukkethet, 

tillit-diskvalifisering, fokus på styrke og svakhet, tilrettelegging i jobben, reaksjoner på 

sykemeldingsperioder o.l.) Har den utsatte turt å være åpen til arbeidsgiver om sin historie? 

Er det forskjell i opplevelse av å bli ivaretatt, blant fellesrådsansatte og blant 

bispedømmerådsansatte?  
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- Innenfrablikk-kompetanse: Intervju med kirkens ledere, ansatte og rådsmedlemmer, og 

eventuelt analyse av dokumenter. I hvilken grad er kirka bevisst på verdien av slik 

kompetanse, og i hvilken grad nyttegjør kirka seg av den? Fins det noen gjennomtenkt 

personalpolitikk som tar høyde for å anerkjenne og framelske at denne kompetansen blir 

utviklet og brukt? Tilsvarende i akademia? 
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Vedlegg 

Bibeltekster og stoff med bakgrunn i Bibelen, brukt i bøkene: 

* Bibelsk innhold, ikke oppgitt bibelhenvisninger. *Tekster om seksuelle overgrep. *Tekster som er 

særlig aktuelle i sjelesorg for overgrepsutsatte. *Tekster om mennesket som kropp, sjel ånd. *Tekster 

som er med, men av forskjellige grunner ikke passer direkte inn i overgrepsproblematikken. 

Forkortelser: G.: Gud. J.: Jesus. 

 

Mennesket som kropp, sjel og ånd: 

Okkenhaug: Når jeg ser ditt ansikt. Innføring i kristen sjelesorg. (Innføringsboka) 

-Apgj.3,1- 8: Helbredelse   -1.Kor.12,9: Nådegaven til å helbrede. 

-1.Mos.1,26f: Villet og skapt i G.s bilde. -Gal.3,28: Menneskeverdet kan ikke graderes/måles 

-Rom.8,26-27: Ånden, forbønn i vår svakhet 

 

Okkenhaug: Når jeg skjuler mitt ansikt. Perspektiver på skam. (Boka om skam) 
-Skapt i Guds bilde    -Syndefallet-endret syn på k. 
-Inkarnasjonen-Guds k. 

Bergem: Som epler av gull… Bind 1. 
-1.Tess.5,24: kropp, sjel, ånd   -1.Mos.2,7: Ikke fikk, men ble en levende sjel. 

-Luk.8,55: Jairus datter, livspust/-kraft.  -Mark.2,8: Personlighet/selv. Følelser, vilje, innsikt. 

-1.Kor.5,3: «med noen i ånden», tenke på -1.Kor.16,18; Fil.4,23: Deres ånd = dere. 

-Joh.20,22: J. blåser Dhå inn i disiplene. -Rom.8,9; 2.Kor.4,13: Troendes fellesskap med G. 

Kroppen: Levende sjel 

-Salm. 63,2: Men.sk/kropp: levende, begrensa. -Salme78,39; Jes.40,6-7: Motsetn. til G. 

-Mark.14,8: J. også soma   -Rom. 8, 10-11: men.sk. forgjengelig, dødelig. 

-1.Kor.15,44ff: oppstand.: Pneumatisk soma. -Matt.16,17: sarx: kropp, forskjellig fra Gud.  

-Kol.1,22: J. kropp, jordisk, sarx sitt soma -Gal.6,8: Sarx, bortvendt fra Gud  

-Gal.5,19-25: Men.sk.s onde natur   -Gal.5,17: Men.sk. sarx og Gud pnevma  

Nedvurdering, kjød/kjøtt: 

-Ef.2,3: Kjød, kjøtt+blod. Bortvendt.  -Gal.5: Gjerninger av kjøttet: Lastekatalog. 

Mennesket – helhet: 

-1. Mos.1,27: G.s bilde/hele men.sk.  -Ånden, livspust 

-Sarx og blod kan ikke arve Guds rike.  -Frelse, hele mennesket 

 

Bergem, Som epler av gull… Bind 2 

Kroppsspråk: 

-Ordspr.16,30; 10,10; 6,12-14: Kr.språk. -1.Mos.4,6-7a: Kain, så ned. 

-Ordspr.18,13: svare før han hører. 

 

 

Sjelesorg for overgrepsutsatte. 

Okkenhaug: Innføringsboka. 

-Fil. 2: Samme sinnelag, (kall til medlidelse) -Salme 51, 8: være sann (ta ut følelser) 

-Salmenes bok: legitim klage   -Ikke bryte ekteskapet/voldsproblematikk 
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-Guds tilgivelse/overgriper   -Guds vrede og kjærlighet 

-Jesu frelse fra det onde    -Jesu deltakelse i vår lidelse 

-Gud vår tilflukt og vern   -Bekjennelse av synd til Gud 

-Tilgi hverandre 

 

Okkenhaug: Boka om skam. 

Skam 

-Hebr.12,6: Herren tukter. Feiltolkinger. -Adam og Eva skammet seg 

-5.bønn, Fader vår (krav om tilgivelse)  -Synd og skyld 

-Tilgivelse/holde tilbake tilgivelse.  -Bekjennelse 

 

Bergem: Bind 1. 

Det profetiske:      Det frigjørende: 

-Gal.3,28: Avsløre undertrykkelse           -Matt.25,14ff: Kalt, frihet i tjeneste. Talentene. 

 

-Lov og evangelium    -De to paktene 

-Menneskers gudgitte verdighet   -G.s folk 

-G.s medarbeider i verden.   -Skapt i G.s bilde. 

-Nåde      -Helbredelse: salving/håndspåleggelse/bønn 

-Lidelse      -Opprør mot Gud 

-Barnekåret     -Frelse 

-Fristelse og frafall    -Trøst 

- G.s vilje     - Erkjennelse av synd/skyld 

-Vilje til å tilgi     -Forsoning med G. og mennesker 

-Formaning     -Klagesalme: Nød 

Bergem: Bind 2. Ingen. 

 

 

Bibelen i sjelesorgen. 

Okkenhaug: Innføringsboka. 

Feiltolking:     Kontrastering: 

Bibelord som «henger seg opp».  Oppleves både som trøst og krav. 

-Hebr.6,4ff: Synd mot DHÅ   -Matt.6: Vær ikke bekymret 

Timing:      Støtte: 

-Jobs bok: god/dårlig timing, vennene  -Matt.28,20: Jesus går med 

Åpne for følelser:    Bibelske bilder, lignelser og personer: 

-Salmenes bok: bønn med følelser i   -Luk. 15: 3 lignelser, tapt og funnet  

bibelsk språk, lette hjertet for Gud    

 

Okkenhaug: Boka om skam 

Skam i Bibelen: GT 

-1.Mos.1,27: i Guds bilde, motvekt mot skam -1.Mos.2,25: uten skam 

-1.Mos.3,7-10: skyld, skam   -1.Mos.11,6: Babels tårn, Gud vil grenser 

- Jes.49,15: Gud, mor glemmer ikke barnet - Jes.66,13: G., mor som trøster 

-Jes.40ff: G. skaper/opprettholder/vil relasjon -Jes.49,16: tegnet i G. hender 

-Jes.43,4: dyrebare for G.   -Jes.53: Herrens lidende tjener. 

-Jes.6: Følelse av uverdighet   -2.Mos.32: Hellighet knyttet til G. godhet 
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-1.Mos.16,13: G., en gud som ser  -4.Mos.6,24-26: Den aronittiske velsignelse 

-Sal.139: kan ikke gå fra G. åsyn   -2.Sam.10: Ære/skam 

-2.Sam.13,13a: Tamar&Amnon. Incest. Æ/sk. -1.Mos.34: Dina&Sikem. Voldtekt. Æ/sk. 

-Sal.44,16-17;35, 6: Bønn om G. hjelp. Æ/sk. -Jer.6,15: Forakt av skamløse. 

-Ordsp.28,7: Barn fører skam over foreldrene -Salmenes bok: påført skam som hele folket må bære 

- Sal.69,7: David tok skammen, folket slapp. - Rut 4; 1.Sam.1; Luk.1,25: Skam for barnløshet. 

-2.Mos.3,11: G.s utvelgelse av dem uten ære. -1.Sam.16,7: Herren ser til hjertet. 

-1.Sam.18,23: G. løfter opp og gir ære.  -Kain: senket blikket 

-Deutro-Jesaja: viktige tekster om skam  -Sauls og Davids skamreaksjon, oppgjør 

NT: 

-Matt.5,20: Selvrettferdig, forsvar mot skam. - Matt.5,20: J. ivaretok grensene sine. 

Jesus: varme, før oppgjør med skyld/nederlag: 

-Joh.4,1-42; Luk.19,1-10; Luk.8,43-48;   -Joh.8,1-11; Luk.7,36-50 

-Rom.2,4: Ikke likegyldig hva vi møter først. -Luk.22,33+62; Joh.21,15ff: Peter, verdighet tilbake. 

-Luk.15,11-32: faren bærer skammen, tilgir.  -Luk.13; Luk.11,46.: J. avslører fariseerne 

-Luk. 9, 46-48: Barn. Omvendt verdiforståelse.  -Joh.4: Samarit. kvinne: Ikke dømt, mot til oppgjør. 

Jesus løfter opp dem uten ære. 

Aktiv protest mot stigmatisering/skampåføring: 

-Luk.14,9; Luk 8,2-3; Luk.21,1-4; Luk.15,2.  -Matt.9,10-11; 12,9-14; Luk.7,31-50; 19,1-10. 

Jesu skam: 

-5.Mos.21,23: Korset, G.s forbannelse.   -Matt.27,46: J. deler gudsforlattheten. Forlatt=skam. 

-Joh.ev.: J. verdighet, internaliserer ikke skam.  -Joh.18,4-11: J. i Getsemane.  

-Joh.19,30: Fullbrakt, ære/skam.  

1. Kristne menighet: 

-Rom. 1, 16: ingen skam over evangeliet. -2. Kor.5,12: Skryter ikke 

-2.Kor.5,2: Lengsel, slippe skam, himmelen. -2. Kor.3,2: Relasjon viktigere enn ære. 

- Rom.3,9. Rom.3,21 Rom.3,19: Alle skyldige  - 2.Kor. 11, 5: Ære på bekostning av andre. Skam. 

- Rom.3,27: Hovmod, motsetn. til G. rettferd - Rom.3,22: Gave ved tro. 

-Fil.3,4-7: G.s omvendt verdiskala.  -1.Kor.1,23- 29: Korsfestelse, største skam.  

-Rom.15,3: G. reiser opp det foraktede.  Kamp for menneskeverdet. Kall til etterfølgelse. 

-Rom.5,8: J. døde for syndere, og…  Rom. 5, 6. ..for svake. 

- 1.Kor.14,24-25: Avslørt/dømt men tatt imot  

-1.Kor.13,5: Kjærlighet krenker ikke.  -1.Kor.11,22: konfrontere diskriminering av fattige.   

-1.Kor.4,10: skambelagt av dem han skal tjene. -1.Kor.9,16: Strever ikke etter prestisje. 

-Rom.10,11: Den som tror blir ikke til skamme. - Hebr.12,2: Kristus brydde seg ikke om skammen. 

-Hebr.4,15: J. har medlidenhet i vår svakhet.  -Nåde, betingelsesløs 

-Inkarnasjon: Guds kropp, grenser, sårbarhet.  -Adam fristet: fall. J. fristet: holdt fast men.sk.lighet. 

-J. lidelse/død: Påført skam. 

 

Bergem: Bind 1 

GT-tekster: 

-Jobs bok: G. åpen for menneskers klage. -Job 38,1-42,6: Direkte møtet G. – klageren. 

-Job 3; 6; 7; 10: klage    -Job 42: lovprisning. Kontrast 

- Salmene, klage-: klagende kan låne ord fra. - Esek.34,23: Den gode gjeteren skal komme 

Individuelle klagesalmer:   Kollektive klagesalmer: 

-Sal. 7; 10; 12; 13; 27; 28; 35; 42; 42;  -Sal. 44; 60; 74; 79; 80; 123; 129; 137. 

54-57; 64; 69; 71; 86; 102; 140. 

NT-tekster: Hyrdebegrepet 

-Joh.10,11+14-15; Matt.15,24; Hebr.13,20;  -1.Pet.2,25; Luk.15,4-6: J. den gode hyrde.  

-Joh.21,16: Utvalgte pers. på vegne av Hyrden. -Ef.4,11ff; 1.Pet.5,2: Lederoppgaver i menigheten  
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- 1.Tess.5,12: Foresatte, rettledere.   -1.Tim.3,2 og 5: tilsynsmann. 

Jesus forbilde: 

-Luk.18,40-41: Tjener    -Joh. 13, 4 ff: Fotvasking 

-Matt.19,16-22: Omsorg uten å krenke.  

Jesus om hyrdegjerningen: 

-Joh.10,1-21: gode hyrde   -Matt.28,18-20: leter, kan inkluderes i fellesskapet.  

-Matt.20,28: gir livet som løsepenge.  -Jes.53,1 ff: Herrens lidende tjener. 

Første menighetene: 

-Matt.18,15-18; 25,41-46: Vise omsorg.  -1.Pet.2,9; 2.Kor.6,16: utvalgt folk/fellesskap. 

-1.Kor.10,23: Det som bygger/styrker.  -Rom.12,2; Ef.4,17-24. Det som river ned. 

-Ef.5, 8; Joh.12,36: Hjelp, leve etter Guds vilje. 

 

Bergem: Bind 2 

Sjelesorg og bibelbruk. 

Jesusfortellingene: 

-Apgj.4,20: Indre tvang til å fortelle.   -Matt.28,18-20: Misjonsbefalingen. 

-Joh.1,1: J. som "ordet"  

Autoritet som øyevitnefortellinger: 

- Apgj.2,22ff; 5,32; 22,12-15.    -2.Pet.1,16-18; 1.Joh.1,1ff.  

- Ef.2,20: Nærhet til J. avgjørende.  

Frelseshistorisk perspektiv: 

GT og NT tolkes ut fra den nye pakt:  Redsel for straff for tidligere, oppgjorte synder: 

-Hebr.9,15ff; 2.Kor.3,6: J. som midtpkt.  -1.Joh.2,1-2; Jes.1,18; Jes.44, 22:  

 Eks.: bibelbruk for utsatte:  

Konfidentens bib.bruk: 

-Matt.6,12: 5. bønn i Fadervår.   -Matt.18,21ff: Den ubarmhjertige medtjener. 

-Matt.6,15: Dersom dere ikke tilgir..  -Kol.3,3; Ef.4,32: heller ikke Gud tilgi dere 

 Sjelesørgers bibelbruk: 

-1.Joh.1,8-9:Tilgivelse, ikke som følge av krav. -Luk.15,21: Bortkomne sønn. Skyld/anger/erkjenne 

/be om tilgivelse. Da først tilgitt. Også bl. mennesker. 

 

 

Narrativ sjelesorg med bibelfortellinger/-tekst. 

Okkenhaug: Innføringsboka. 

-Salmene: bredde, menneskelige erfaringer -Bibelske fortellinger, personer, metaforer. 

-G. store fortelling (rom for min lille)  -Exodus-fortellingen 

-Evangeliet, J.-fortellingen   -Frelseshistorien: G. historie med menneskene. 

-G. nyskapende krefter 

 

Okkenhaug: Boka om skam: Ingen. 

Bergem: Bind 1. 

-G.s store fortelling (rommer de små)  -G.s løfter. 

-Håp.      -Frimodighet. 

 

Bergem: Bind 2: Ingen. 
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