
”Hvem vil meg fordømme?” 
Om anfektelsen i luthersk forkynnelse og sjelesorg  
 
Av førstelektor i praktisk teologi ved Fjellhaug Misjonshøgskole, Egil Sjaastad 
 
”Like før han døde, sto han bedrøvet og uten å røre seg tre dager med øynene vendt mot 
himmelen. Når han ble spurt hvorfor han gjorde dette, sa han at han fryktet døden. Da hans 
disipler prøvde å  trøste ham med at det ikke fantes noen grunn for ham til å frykte døden, 
siden han hadde levd så hellig et liv, svarte ham: ”Jeg har nok levd et hellig liv og holdt Guds 
bud, men med Guds dommer er det helt annerledes enn med menneskenes”. Da han merket 
døden nærmet seg, kunne han(altså)  ikke – tross sitt plettfrie liv og sin lydighet mot Guds lov, 
være rolig i sinnet. For han kom til å tenke på at Gud dømmer helt annerledes enn 
menneskene. Og slik mistet han tilliten til alle sine gode gjerninger og fortjenester. Og hvis 
han ikke ble trøstet ved Kristi løfte, gikk han til grunne i  fortvilelse. For loven kan ikke utrette 
noe annet enn å stille oss fram nakne og som skyldnere. Der finnes ikke verken råd eller hjelp. 
Alt er borte.” 
 
Dette lille glimtet fra Luthers Galaterbrevskommentar handler om en eremitt. Det kaster oss 
inn i sentrum av det som er problemstillingen i anfektelsen: Vi er syndere på vei mot døden. 
Hva har vi da å holde oss til?  

I boken Steingrunnen gir Bo Giertz mange treffende eksempler på hvordan denne 
problemstillingen følger troslivet og vekkelsene i den lutherske kirkes historie. Klassisk er 
innledningen til fortellingen om Johannes i Børsebo. Han er dødssyk og har besøk av en 
uerfaren prest, Savonius: 
- ”Johannes i Børsebo, jeg sier deg: om noen her i denne bygd kommer til å dø salig, så er 

det deg. 
Den syke så opp. Et flakkende glimt av håp lyste i hans øyne. 
- Hvordan da? 
- Du er en bedre og redeligere sjel enn noen annen jeg har truffet. 
Det slukket det lille lyset i Johannes’ øyne.” 
 
Begrepsbruken 
 
Begrepet anfektelse kommer an det tyske anfechten/Anfechtung  – å ”fekte an” eller å være 
gjenstand for noe(n) som ”fekter an”. Det er med andre ord et kampmotiv her. Kampmotivet 
ligger også i det bakenforliggende latinske begrep tentatio. Det har betydningen ”å stille på 
prøve” og ”å angripe fiendtlig”. Det greske ordet peiradsein/peirasmos rommer primært 
tanken om ”å prøve”  og ”å friste”. 
 I reformatorenes tankeverden er kampmotivet tydelig. Kampen har to sider: a) på den 
ene siden en prøvelse eller en fristelse, b) på den andre siden en indre tilstand av nød og 
fortvilelse. Med andre ord: Anfektelsen kan dels betraktes som et angrep på troen, dels som en 
tilstand mennesket settes i under angrepet. 
 
”Legemlige anfektelser” 
 
Luther skjelnet mellom lavere og høyere anfektelser. Med lavere eller legemlige anfektelser 
siktet han til fattigdom, sykdom, hån og spott, konflikter og problemer av ulik art. Guds ord 
vitner jo også om syke som ikke blir helbredet, om lidelser, legemlige prøvelser, motstand fra 
fiender osv. Salme 90 utfolder menneskelivets dystre kår med alvorlige ord. Livet svinner 



hastig, i møye og tomhet. Vi blir som groende gresset som visner og tørker bort. Det 
perspektivet som slike frustrasjoner skal tolkes i, er salmens hovedsak: For salmisten er det en 
Guds gjerning. ”Alle våre dager er flyktet bort under din vrede.” (v9) Fordi vi tilhører Adams 
slekt, opplever vi disse mørke og tragiske sidene ved vårt liv her på jorden. Guds dom fra 
syndefallets dag (1.Mos 3) møter oss i det flyktige liv vi lever, i vår smertelige møye, i 
trelldommen under forgjengeligheten, i dødens jernharde grep.  
 
”Høyere anfektelser” 
 
Når vi på ulike måter gjennom smerter og frustrasjoner - møter veggen i vårt liv, kommer 
tanken: Tro om Gud selv har glemt meg? Eller kanskje han står meg imot? Er han vred på 
meg? Dermed er veien ikke lang til det Luther kalte den høyere anfektelse. Ja, ytre 
omstendigheter (”legemlige anfektelser”) kan nettopp kaste oss inn i en indre kamp der 
spørsmålet om selve forholdet til Gud blir eksistensielt. For den høyere anfektelsen er nettopp 
en indre erfaring av Guds vrede, en fortvilelse over egen syndighet, en grunnleggende tvil på 
om en står i nåden, en angst fordi en har sviktet på alle punkt i forhold til Guds lov. Ja, den 
aller høyeste form er spørsmålet om en i det hele kan være blant de utvalgte.  
”Jeg vet rett aldri hvor hen jeg skal, 
må gange til helveds grunne, 
alt for Guds vrede meg over er, 
og syndens byrde som tungt jeg bær, 
forvisst så må jeg fortapes”. (Luther) 
 
Satans rolle 
 
I den lutherske tradisjon må vi også skjelne mellom to krefter bak anfektelsen.  

Den ene er Satan. Han er en grusom og ond person, alltid ute etter å ta troen fra oss. 
Greier han det ikke ved å lokke oss til lettsinn og verdslighet, prøver han det han kan for å for 
få oss til å fortvile. Hans mål i sistnevnte tilfelle er alltid det samme: Å vende vårt hjertes 
oppmerksomhet bort fra evangeliet om Jesus. Om djevelen når sitt mål, er alt tapt. Da gir en i 
verste fall opp hele troen. Kristendommen oppleves ”over ævne”. Djevelen er særlig aktiv 
med slike foruroligende tanker i ensomheten, om natten, på dødsleiet, ja, underlig nok også 
under bønnen, hevder Luther. Man kan aldri være sikker på når anfektende tanker begynner å 
grave i sjelen. ”Når du er døpt, så rust deg, for du trer i spissen for en hær, og du ligger i 
felten mot en som heter Djevelen!”  

Men Satans rolle i anfektelsen er likevel en forstand innordnet og underordnet Gud og 
Guds vrede. ”I alle lidelser og anfektelser skal mennesket først av alt springe til Gud og 
erkjenne at de er sendt av Gud og ta imot dem av Ham, - selv om de kommer fra djevelen eller 
mennesker.” Dette har å gjøre med et helhetssyn på forholdet Gud og djevelen. Det kommer 
konkret til uttrykk i Bibelen – sterkest i Job 1,12; 2,6 og i 2.Kor 12,7-9 – teksten om tornen i 
kjødet som kalles en Satans engel.  

Vi beveger oss ikke i noe spenningsfritt område her. Å få dette til å gå opp som et 
enkelt regnestykke er umulig. Christian Scriver sier det slik: ”Det er ganske uforklarlig for 
fornuften og vårt syndige kjød at Gud som blir kalt den barmhjertige far og all trøsts Gud, 
kan tillate Satan å skyte sine piler i de troendes hjerte.” Både Satan og Gud er reelt 
virksomme med hver sin målsetting. De møter oss begge i anfektelsen. Satan kan virkelig 
makte å nå sitt mål, - hvis ikke Guds ord i lov og evangelium med klarhet blir forkynt for oss 
så Ånden får bevare oss i troen.  
 



Guds rolle 
 
Den andre årsaken til anfektelsen – spesielt den høye anfektelsen – er altså nettopp knyttet til 
Gud selv. Eller bedre: Den er knyttet til Guds møte med meg i egenskap av ”fortsatt synder”. 
Han møter meg i sin hellige lov og avslører både enkeltsynder og selve den bakenforliggende 
syndigheten (arvesynden). Anfektelsen er Guds ”fremmede gjerning”. Men den er ingen lek. 
Det er Gud selv som møter meg i loven. Hans vrede er reell over den som ikke har sine synder 
fraregnet. Den saken var klar for apostlene så vel som for reformatorene. I anfektelsen 
kommer den troende i tvil om Guds nåde virkelig gjelder meg. For gjennom loven ser en også 
hvor ynkelig ens egen åndelighet er. En finner ingen virkelig trøst i troens frukter. De synes 
forduftet. Bibelen taler om en levende tro, men når de virkelig røyner på, synes den tom og 
død. Fall og nederlag synes å bekrefte at en ikke virkelig kan være født på ny. Og gleden ved 
Guds ord, gleden over fellesskapet med medkristne og gleden i bønnen er borte. Guds lov 
peker på hvordan en kristen egentlig skal leve og være. Realitetene synes så annerledes.   

Aller verst er det at selve viljen ikke vil! En erfarer Paulus ord i Rom 8,7: ”Kjødets 
attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det.” I ytre 
forstand står en seg kanskje ganske bra. En er ikke kriminell. Men feilen ligger i selve 
mangelen på gudsfrykt og ekte kjærlighet. En merker jo det motsatte. Kjødet skal være 
korsfestet, men hva er realitetene? En synes ikke Ånden virker noen helliggjørelse i livet. 
 
Et paradoks 
 
Rosenius er blant dem som aller sterkest har tematisert anfektelsen i sine skrifter. I sin sang til 
engstede hjerter sier han: 
”O hvilka under helgonen äro,  
äro så saliga, sucka så tungt, 
äro så höga, se det så föga,  
äro i borgen och sällan ha lugnt.” 
Skildringen påpeker det paradoksale i troens liv. Men hvorfor har vi det slik? Fordi vi fortsatt 
bærer med oss det gamle menneske. Kjødet.  

Guds ord er to slags ord: Lov og evangelium. Når vi møter Gud i loven, slik han er når 
han ikke er ”ikledd Kristus” (Luthers formulering), blir det for synderen en erfaring nettopp 
av anfektelse. Og synderen vil si det kristne menneske slik det er i seg selv. 

Anfektelsen i møte med Guds vrede er en foregrepet dommedag, en slags død. Fordi 
brodden i døden er synden (1.Kor 15,55ff), er fortvilelsen over egen syndighet en 
dødserfaring. Noen sitater fra Luther tydeliggjør denne forbindelsen: ”I vreden er død og 
helvete. Dødsfrykten og fortvilelsen og angsten er den egentlige død.. – Når Moses driver på 
med sin gjerning – dvs. når Guds ord avslører synd og Guds vrede – da er han (Moses) en 
tjener for døden, vreden og synden. For da blir det åpenbart at den guddommelige vrede har 
brakt oss døden. En høne eller en gås kjenner verken anfektelse eller angst for døden som den 
siste fiende, for de har ikke synd.”  

 
 

CA 20 
 
For alle oss som i vår tjeneste har forpliktet oss på å lære i samsvar med den lutherske 
bekjennelse, skulle denne høye anfektelsen være et av forkynnelsens grunntema. I Den 
augsburgske bekjennelse (CA20) heter det om evangeliets lære: ”Hele denne lære må føres 
tilbake til den nevnte kamp i den forskrekkede samvittighet, og den kan ikke forstås uten 



denne kamp.” Med andre ord: Først gjennom åndelige anfektelser blir selve evangeliet forstått 
innenfra! Det vil vi komme tilbake til nedenfor. 
 
Indre kors 
 
Gjennom den lutherske kirkes sjelesorg er anfektelsen knyttet sammen med begrepet indre 
kors. Det ytre kors er lidelsen for Jesu navns skyld her i denne verden. Det indre kors betegner 
en av Guds veier med oss i helliggjørelseprosessen. Både ytre omstendigheter og personlige 
særtrekk (f.eks et heftig temperament) kan føre med seg en indre tvil og kamp og frustrasjon 
og følelser som avslører kjødets egentlige art og vesen. Det hele blir en ydmykende erfaring, 
falsk åndelighet plukkes av.  

 
Dermed er vi over på den trøst som en kjempende kristen har å holde seg til og finne sin kraft 
og glede ved.  
 
Katarinas sjelesorg 
 
Vi skal la fortellingen om Johannes i Børsebo sette oss på sporet videre. Presten blir vitne til 
en troende kvinnes sjelesorg.  
- Johannes, du må våkne! Katarina er her! Katarina! 
Johannes våkner til og sier noen gode ord om kvinnen. Men så føyer han til: 
- Husker du da vi sang Moses’ og lammets viser? Da frydet mitt hjerte seg i Gud. Men det 

ble aldri rent. Katarina, jeg er en synder, en stor synder. 
Da er det Katarina begynner med sin sjelesorg: 
- Ja, Johannes, det er du. Men Jesus er en enda større frelser. 
- Ja, han er en stor frelser for den som lar seg frelse. Men mitt hjerte er ikke rent, mitt sinn 

er ondt, jeg har ikke det nye sinnet. 
- De som er friske, trenger ikke til lege, men de som er syke. Han er ikke kommet for å kalle 

rettferdige, men syndere. 
- Ja, til omvendelse står det, Katarina. Det er omvendelsen og helliggjørelsen jeg mangler. 
- Det er ikke omvendelse du mangler, Johannes, men tro. Omvendelsens vei har du vandret 

i tredve år. 
- Og ennå ikke kommet fram! 
- Johannes, sa kvinnen nesten strengt. – Svar meg en ting: Vil du gjerne at ditt hjerte var 

rent? 
- Ja, ved Gud, Katarina, det vil jeg. 
- Da er din omvendelse også så sann som den kan være hos et gjennomfordervet Adams 

barn her på jorden. Med omvendelsen har det ingen fare hos deg. Men du har holdt på å 
komme vekk fra troen. 

- Hva skal jeg tro da, Katarina? 
- Du skal tro dette levende Guds ord: Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som 

rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Inntil denne dag har 
du trodd på gjerningene, og du har sett på ditt hjerte – og du ser bare synd og elendighet, 
fordi Gud har smurt dine øyne med Åndens øyensalve til å se sannheten. Har du synd i ditt 
hjerte, Johannes? 

- Ja, svarte den syke redd, - meget synd, altfor meget…. 
Så fortsetter kvinnen sjelesorgen og viser at Johannes’ anfektelse i en forstand er et Guds 
verk. Nå må derimot evangeliet om Kristus få lyde inn i sjelen. For om loven hadde kunnet 
frelse en eneste en av oss, da hadde vel ikke Jesus behøvd å dø på korset. Johannes sier: 
- Mener du … mener du at han også tar bort den synden som er i mitt urene hjerte? 



- Ja, all den synden sonet han da han døde i ditt sted. 
- Men jeg har den jo her fremdeles? 
- Ja, like visst som Paulus også hadde den der fremdeles. Har du aldri lest dette: jeg vet at i 

meg, det er i mitt kjød, bor det intet godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg 
ikke. 

- Ja, slik er det, hvisket Johannes. 
Etter hvert havner samtalen i Rom 3,23-24. De gamle apostelord om rettferdiggjørelsen – 
uforskyldt ved forløsningen i Kristus Jesus – lyder mellom veggene i sykerommet. De trenger 
seg inn i den sykes sjel. 
- Amen. Jeg tror! sa Johannes neppe hørlig. 
Katarina reiste seg og la Bibelen tilbake. 
- Nå er Guds verk skjedd. Nå skal du be presten at han betjener deg med det hellige 

sakramente. 
Så får Savonius den ydmykende erfaring å betjene disse menneskene med sakramentet, han 
som selv ikke kom noen vei i sjelesorgen.  
 
Episoden er tankevekkende på mange vis. En utvannet, lovisk teologi kunne ikke hjelpe i 
møte med døden. Den derimot, som har fått lys over lov og evangelium og skjelner rett 
mellom de to ”stykkene” i Guds ord, kan nå inn i anfektelsens mørke med sann sjeletrøst. 
Menneskene i dette miljøet levde selv i Bibelens problemstillinger og visste seg å stå 
ansvarlig for Gud for sitt liv. Gudsbildet som ligger i bunnen er preget av hellighet. Og Guds 
kjærlighet i Kristus blir den ene store trøst for synderen når døden nærmer seg. Som Luther 
sier det:”Nå kommer evangeliet og forkynner deg syndenes forlatelse ved Kristus, han som 
har avskaffet loven og tilintetgjort synden og døden. Tro på dette, så skal du være fri for 
lovens forbannelse, være rettferdig og få det evige liv.”  
 
 
Rom 7 
 
Vi skal  spesielt merke oss følgende: Den lutherske forståelsen av Rom 7,14ff var hos 
Katarina selvsagt. Her taler apostelen om seg selv som en gjenfødt kristen slik han opplever 
det når han kjenner på det gamle menneske. Denne forståelsen av avsnittet (som jo også er 
den mest likeframme forståelsen) er mange ganger blitt bekreftet av livets erfaring. Å skjelne 
mellom lov og evangelium innebar derfor også for Katarina å skjelne mellom det gamle og 
det nye menneske. Det gamle menneske, det gjennomfordervede Adams barn, for å bruke 
hennes uttrykk, tas på alvor som problem i sjelesorgen. Menneskesynet er preget av Paulus’ 
sterke forkynnelse om kjødet og dets fiendskap mot Gud. Med dette utgangspunkt får også 
nåden virkelig være nåde! Troen på synderes frelser tennes og næres. Sjelen får et fast 
holdepunkt. Frelsesvissheten bryter fram, selv om den stadig vil være en anfektet visshet. 
 
Salmeskatten som sjelesorg 
 
Mye av den lutherske salmeskatten er gjennomsyret av disse erfaringene – og av den trøst 
som selve evangeliet bærer med seg. I det hele er salmeskatten ikke nok påaktet som kilde til 
sjelesorg gjennom tidene. Der har enkeltkristne funnet åndelig hjelp i sitt personlige trosliv. 
Der har de funnet formuleringer som tolket deres situasjon når de skulle be. Der har 
forkynnere og sjelesørgere funnet velformulerte uttrykk for dyp og erfaringsbasert sjelesorg – 
og anvendt dem i møte med anfektede mennesker. Vi vil gi tre eksempler: 
”Den grunn hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død 
i Kristi korses skygger forsvinner all min nød. 



Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd, 
hva Jesus meg har givet gjør meg for Gud så kjær.” (Paul Gerhard, Norsk Salmebok nr.324) 

 
”Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. 
Gud for alle riker dømmer selv og sier: Denne han er fri! 
Han er todd i Jesu blod. Satan, synd og død må rømme, 
hvem vil meg fordømme?” (Brorson, Sangboken nr.259) 

 
”Min tro er vel anfektet, men er dog nå en tro, 
avmektig og forsmektet jeg dog med den har ro. 
Og kan jeg rett meg dølge i Kristus og bli still 
må kjærlighet og følge, dog ikke som jeg vil.” (Rosenius, Sangboken nr.283) 
 
Hva kjennetegner disse versene? Forsoningen og rettferdiggjørelsen er blitt mer enn 
dogmatikk. Budskapet om ham som døde for meg – og synderens fulle frihet fra all anklage 
fordømmelse i Ham – er selve holdepunktet i anfektelsens stormer. Der er det glede, seier, 
kraft.  
 
”For oss” 
 
Luther ville funnet seg vel til rette i disse versene. Hans store tema var jo nettopp 
rettferdiggjørelsen som holdepunkt når alt ens eget avsløres som ufullkomment. Ja, det preger 
hele hans teologi. Hans juleprekener er ikke mindre opptatt av disse problemstillingene enn 
hans påske- og pinseprekener. Et eksempel fra en julepreken: ”Engelen sier ikke bare sånn i 
alminnelighet: En frelser er født! Men ”for dere, for dere er en frelser født”. Han sier ikke 
heller: Se, jeg forkynner en stor glede! Men ”for dere, for dere forkynner jeg en stor glede”. 
… For et barn er oss født og en sønn er oss gitt. For oss, for oss er han født, til oss er han 
gitt. Se derfor til at du i (jule)evangeliet ikke bare henter deg en deilig stemning ved selve 
historien. Den vil ikke vare lenge! Heller ikke bare et godt eksempel, for det hjelper deg ikke 
uten troen. Nei, se til at du gjør denne fødsel til din egen og bytter ditt liv med hans, at du blir 
befridd fra din egen fødsel og overtar hans. Det skjer når du tror. Da sitter du på jomfru 
Marias fang som hennes eget kjære barn.” 
 Når lovens anklage anfekter (”fekter an”) mot meg, har jeg budskapet om friheten fra 
loven – i Kristus! Gud har selv gitt meg et fristed som ikke er grunnet på egne gjerninger. De 
gjelder ikke der. Heller ikke kan syndene mine føre meg i fordømmelsen. Nei, jeg er ”hevet 
over” alt ”gjerningsvesen”, all anklage og fordømmelse over enkeltsynder og over den 
iboende arvesynd med dens ”vesen”. Her gjelder bare Kristus. Ham alene! I ham har Gud selv 
handlet. Der tar han seg av den som er havnet på nullpunktet. Han er ”den som rettferdiggjør 
den ugudelige”! (Rom 4,5). Denne rettferdiggjørelsen er kalt en ”transmoralsk 
rettferdiggjørelse”. Jeg er utenfor den sfæren der loven gjelder. Jeg er fri fra lovens 
forbannelse. Høyesterett – Gud selv – har talt. For Kristi skyld er jeg frikjent. Av ren nåde.   
 ”Den eneste måten å imøtegå lovens forbannelse på, er å si i tro og med sikker tillit: 
Du Kristus er min synd og min forbannelse, ja, mye mer. (Kristus sier:) Jeg er  dine synder, 
din forbannelse, din Guds vrede, ditt helvete. Du derimot, er min rettferdighet, velsignelse, 
liv, Guds nåde, min himmel.”(Luther) 
 
Det salige bytte 
 
Det dreier seg her om det som er kalt ”det salige bytte”. Gjennom troen blir du 
”sammensveist med Kristus .. at det av deg og ham rett og slett blir en person som man ikke 



kan løsrive fra ham, men som alltid henger ved ham og sier: Jeg er Kristus; og Kristus sier på 
sin side: Jeg er denne synder som henger ved meg og som jeg henger ved. For vi er ved troen 
forbundet med kjøtt og ben.” … ”Når du i rettferdiggjørelsen adskiller Kristi person fra din 
person, blir du rammet av loven.” – ”Når jeg tror på Kristus, oppstår jeg med ham og dreper 
min grav, dvs loven som holdt meg fangen. – Nå har den ikke lenger noen rett til å anklage 
meg og holde meg tilbake, for jeg er oppstått!” (Luther) Fri fra loven – det er dypest sett den 
eneste trøst når de høye anfektelser  bryter på.  
 
Anfektelsen som Guds oppdragelse 
 
Christian Scrivers Sjeleskatt behandler i lange avsnitt hvordan en kristen skal ta imot og bære 
sine kors. Konkretiseringene er preget av stor erfaring i sjelesorg. Ved dem finner han leserne 
hjemme. Hans mål er å hjelpe oss å bære korset med tålmodighet. For resultatet er den lutrede 
sjel som tar alt som hender en i livet fra Guds hender og lever for hans åsyn  med sin kamp, 
sine nederlag og sine seire. Forkynnelsen om det indre kors hjelper den troende å løfte blikket 
mot Jesus og mot målet. En blir Jesus-vendt og himmel-vendt. Det som kommer i fokus for 
troens øyne, vil prege en innenfra. Det skjer en vekst som får sin næring fra en sjelesørgerisk 
forkynnelse. Scrivers bok burde gjerne få en renessanse. 
 
Når naboen er et kors 
 
Christian Scriver (1629-1693) var tysk oppbyggelsesforfatter, overhoffpredikant i 
Quedlinburg. Hans bok Sjeleskatt representerer en inderlighet som peker fram mot pietismens 
tid. Hans erfaring i sjelesorg avdekkes overalt i boken, især i hans dristige konkretiseringer. 
Han kan f.eks gi oppmuntring til mennesker som har vanskelige naboer og vanskelige 
ektefeller. Hans veiledning er aldri den enkle: Kom deg unna! Nei, han ser slike livsforhold 
som noe Gud kan bruke i helliggjørelses-prosessen, noe som kan bli til gagn selv om det hele 
synes mørkt og smertefullt. Jeg må få gi et eksempel i en språkform som tusener i Danmark 
og Norge var fortrolige med: 
”Overvei dette, min Broder, min Søster, og erkjend at du snarere har Grund til at takke Ham 
end til at besvære dig over Hans Styrelse, efterdi Han har forundt dig en saa herlig Leilighed 
til at lade din Tro skinne i Kjærlighed, Taalmodighed, Sagtmodighed og andre gode 
gjerninger. Tænk heller ikke paa hvorledes du skal komme bort fra dette Sted, men paa 
hvorledes du skal pryde det med en hellig omgjængelse og opfylde din Guds kjærlige og 
hellige Hensigt. Betrakt ikke de ufredelige, hadske, falske og onde Mennesker paa samme 
Maade som en grum og ugudelig Krigsmand, der kun vil myrde og ihjelslaa, men som en 
Læge de Syge, han vil helbrede. ” 
 
Ordet, sakramentene og skriftemålet som holdepunkt 
 
Budskapet om Jesus finner jeg i Guds ord. Derfor blir det til syvende og sist et spørsmål om å 
holde fast ved Ordet gjennom anfektelsens angrep på troen. Rosenius sier det så 
karakteristisk: ”Det er spesielt i slike erfaringer (anfektelser) det blir nødvendig å ha  en 
høyere og fastere grunn for troen enn alt det som synes og kjennes i oss, - en grunn som er 
helt utenom oss og over oss, - nemlig det at vi stadig og uavlatelig gjennom Ordet fester 
øynene på hva Gud selv har gjort og sagt om vårt barnekår.” 

Også sakramentene er i luthersk tradisjon kilder til trøst i anfektelsen. Innen luthersk 
lekmannsbevegelse har det riktignok vært advart sterkt mot å gjøre dåpen til sovepute. 
Mennesker som ikke vil omvende seg fra sine synder, som har levd i likegyldighet og uten en 
levende tro, har ofte stolt på at ”vi er jo døpt”. Geistlig forkynnelse har i ulike epoker i 



kirkehistorien ofte støttet opp om slike holdninger i folket. Men misbruk skulle ikke hindre en 
rett bruk! Når en sliter i anfektelse, kan dåpen være til trøst. Da kan en nemlig si med en av 
lekmannsbevegelsens fedre, Rosenius:  
”Den eiendom som kjøptes ved Jesu Kristi død, 
fikk innsegl da jeg døptes, kun den er fast og god.”  (Sangboken nr.283) 
Enda tydeligere uttrykker han seg nettopp i sangen til ”engstede hjerter”: 
”Kan du her nede ennå ei se det, 
kjenner deg syndig og arm, likevel,  
Kristus har kjøpt deg, tvettet og døpt deg, 
bærer bevarer og signer din sjel.” (Sangboken nr.429) 
Tankeføringen er som hos Luther: I dåpen tilsa Gud sitt frelsesløfte nettopp til meg. Og Gud 
er trofast. Han mener alvor med det han gjør. Han vil ikke trekke det tilsagnet tilbake. Det 
menneske som i troen klynger seg til Jesus, har alt det i personlig eie som dåpen.  
 Vi finner den samme sjelesørgeriske anvendelsen av nattverden, f.eks hos Scriver:  
”Ingen gjester ved nttverdsmåltidet er mer skikket og verdige til å ta imot denne sjelemat og 
sjeledrikk som blir gitt oss i nattverden enn de som kommer med et sårt og knust hjerte og en 
hungrig og tøsrst sjel, - selv om en synes være den mest uverdige av alle.” 
 Luthers tok oppgjør med den katolske skriftemålsteologien. Men han setter 
skriftemålet høyt. Både presten og troende søsken har myndighet til å tilsi en anfektet kristen 
syndenes forlatelse. Det som er viktig er å rette blikket mot det løftesord som lyder i 
absolusjonen – og dette ordets basis i Kristi forsoning. ”For Jesu Kristi skyld” kan vi tilsi en 
synder tilgivelsen, og da er det som Jesus selv sier det. Egentlig er trøsten i selve evangeliet 
om Jesus hovedsaken både i sakramentene og i skriftemålet.  
 
Forskjeller de ulike epokene bevegelsene imellom 
 
Både innen botsfromheten i ortodoksien, innen pietismen, herrnhutismen og senere 
vekkelsesbevegelser på luthersk mark (med noen unntak) har sakramentene og skriftemålet 
hatt en mer tilbaketrukket plass i sjelesorg og teologi enn det vi kan lese oss til i 
reformasjonstidens skrifter. Det vil i det hele føre for langt å gå inn på de ulike bevegelsene 
og epokenes særtrekk hva angår anfektelsen og hvordan møte den i sjelesorg og forkynnelse. 
Jeg skriver her bare noen linjer for å sette leseren på sporet:  

I noen av de sterkt botspregede pietistiske bevegelsene har saliggjørelsens orden 
preget sjelesorgen. Tendensen til dette ser vi i eksemplet fra Bo Giertz. (Katarinas sjelesorg). I 
andre retninger har budskapet om forsoningen i Kristus og dens omfattende karakter så å si 
forenklet denne saliggjørelsens orden. Det ser vi i mange av sangene til Lina Sandell (f.eks i 
trøstefulle sanger som i mengdevis finnes i sangbøkene til Bibeltrogna Vänner i Sverige og de 
lutherske misjonsforeningene i Danmark. Disse bevegelsene vedkjenner seg klart 
rosenianismen og ikke minst dens sangforfatter nr.1: Lina Sandell.)  Her blir Kristus malt som 
korsfestet (Gal 3,1!) med sterke farger. Vekkelsens barn hørte seg glad, fikk hvile fra strevet 
med sin egen kristendom og vitnet alltid sentralt om tryggheten i Jesu blod når alt ens eget 
viste seg å svikte. Sjelesorgen i disse kretser ble - og blir - naturligvis sterkt preget av trøsten i 
dette budskapet slik det møter anfektede mennesker. De rosenianske lederne i mitt 
oppvekstmiljø siterte ofte en sang skrevet i et miljø preget av herrnhutismen: 
”Om noen meg nå spørre vil om grunn til salighet 
og om det hører mer til som man bør have med 
foruten Jesu sår og blod som han for verden flyte lot,  
jeg svarer med et freidig mot: Min grunn er Jesu blod.” 
Dette kan jeg leve på og dette kan jeg dø på. Det var ofte grunntonen i vitnesbyrdene. 



Men vi må ikke overbetone forskjellene mellom de ulike retningene og epokene innen 
den lutherske kirke. Brorson er pietismens salmeforfatter nr.1. Men ingen har gitt enkel og 
trøsterik sjelesorg til anfektede som han! (Jfr. ovenfor siterte ”Hvem vil meg anklage”, og  
Vær frimodig, redde hjerte – en salme skrevet over teksten om ”den store synderinde i Luk 
7”.)  
 
Privatsjelesorgen 
 
I Kurt Kristensens studier over Luthers brevsjelesorg, finnes mange konkrete eksempler som 
kan gi sjelesørgere gode råd. Her ser vi hvordan Luther også betoner bønnen, brødrenes 
innbyrdes formaning og trøst, ”praktiske” forholdsregler i kampen mot djevelen, og vi ser 
hvordan han anvender rettferdiggjørelseslæren i møte med mennesker som kjemper med å tro 
seg frelst. Den meget leste boken av Johan Arndt, Den sande kristendom, og Scrivers 
Sjeleskatt er også formet slik at vi  aner forfatternes erfaringer fra sjelesorgen. Ulike 
sjelstilstander beskrives og den personlige anvendelse merkes. Vi kjenner nærheten til 
konkrete samtaler fra sjelesorg på tomannshånd. Det ville absolutt ha vært en oppgave for 
noen å trenge dypere inn i de kildene som måtte finnes omkring den private sjelesorg i den 
lutherske tradisjon. 
 Men uansett kan vi rekne med en sterk korrespondanse mellom de viktigste 
oppbyggelsesbøkene, den toneangivende teologi i de ulike epokene og sjelesorgen. Det som 
forkynnes, det skjer, heter det. Hvis det er sant, er den viktigste kilden nettopp 
oppbyggelsesbøker og salmer. Og vi kunne føye til: Teologiske skrifter. Især på 
reformasjonstiden og generasjonen etterpå var de teologiske skriftene ofte sterkt 
sjelesørgerisk vinklet - på tross av (eller kanskje også på grunn av?) deres lærebevissthet, jfr. 
Koncordieformelen. Rosenius’ Romerbrevskommentar er også et utmerket eksempel på dette. 
Den ble skrevet som fortløpende oppbyggelsesstykker i organet Pietisten. 
 
Noe å tenke på 
 
Vi begynte med et sitat om en munk i dyp anfektelse, en som kanskje ikke fant virkelig 
åndelig hjelp innfor døden. Selve problemstillingen i den lille historien er fraværende i mye 
av forkynnelsen idag. Det burde uroe oss. Det forklares ofte med at spørsmålet etter en nådig 
Gud ikke lever blant folk, heller ikke blant troens folk. Og vi må jo forholde oss til folks 
livskamper i dag!  

Dette er sannhet med store modifikasjoner. Jeg fikk et råd engang jeg skulle på en 
møteserie: Tenk alltid at det er noen som kjemper med anfektelse i forsamlingen du har foran 
deg. Erfaringen har bekreftet dette.   

Og dessuten: Vi kan ikke bare vise til at vi lever i en annen tid. Det er ikke nok å 
henvise til at dagens mennesker stiller sjelesørgere overfor andre utfordringer enn 
reformasjonstidens og vekkelsestidenes. For hvis det er objektivt sant at vi er syndere på vei 
mot døden- og  at det er vårt virkelig eksistensielle problem -, da må den problemstillingen 
tas på alvor i forkynnelse og sjelesorg. Vi kan ikke nøye oss med å gi folk det de umiddelbart 
føler de trenger. Vi må gå dypere til verks. Forkynnere og sjelesørgere i den lutherske kirke er 
forpliktet på å forkynne Guds ord som lov og evangelium. Om det får skje i Åndens lys og 
kraft, vil problemstillingene knyttet til anfektelsen dukke opp. Da blir det også mer enn 
tomme ord når vi siterer Luther: Artikkelen om rettferdiggjørelsen er den hovedartikkel 
hvormed kirken står eller faller. 
 
Anvendt litteratur: 
I tillegg til dogmehistoriske og kirkehistoriske framstillinger nevnes følgende:  



 
Christensen, Filip 1996: Barn af himmel, barn af jord. Anfægtelse – en kristens livsvilkår, 
Credo Forlag, København 
Kettling, Sigfried 1993: Typisch evangelisch. Grundbegriffe des Glaubens, Brunnen Verlag, 
Giessen 
Lehrfeldt, Sven 1977: Lutherboken, Lunde Forlag, Oslo. 
Luther, Martin, 1521: Store Galaterbrevskommentaren, oversatt av lic.teol Helge Haystrup og 
utgitt på Cedo Forlag, København, 1981 
Luther, Martin, 1968: Hovedverker av den kristne litteraturen, bind III, Lutherstiftelsen 
Forlag/Nomi Forlag, Oslo 
Mæland, Jens Olav (red.) 1985: Konkordieboken. Den evangelisk-lutherske kirkes 
bekjennelsesskrifter, Lunde Forlag,. (Utgitt første gang i Tyskland, 1580.) 
Rosenius, Carl Olof, 1974: Veiledning til fred, 19.opplag, Lunde Forlag, Oslo 
Sjaastad, Egil 1979: Når troen prøves, Lunde Forlag, Oslo 
Sjaastad, Egil 2000: Salmeskatter. Originaltekster, krydder og historiesus, Lunde Forlag, 
Oslo. 
Giertz, Bo 1977: Steingrunnen, 5.opplag, Luther Forlag, Oslo 
Scriver, Christian 1889: Sjæleskat, Tollefsen og Johannesens Forlag, Bergen.  
(Scriver (1629-1693) skrev dette storverk over flere år i siste halvdel av sitt liv.) 
Wisløff, Carl. Fr. 1988: Ordet fra Guds munn, Lunde Forlag, Oslo.  
 
Norsk Salmebok 1984, Verbum Forlag, Oslo. 
Sangboken 1983, Lunde Forlag, Oslo. 
 
 
 
 
 


