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Kloke ord fra en som har opplevd 
litt av hvert…

• Nu, da jeg har været i Vesten, indser jeg, at jeres største 
problem er at kirken ikke forstå, at dæmonernes makt er 
virkelig.  Satan har i den grad blindet jeres øjne, at I ikke 
engang kan se, at der er noget problem.  Hvor går dog 
mange rundt med problemer i deres indre, som vi ikke 
forstå at behandle, og som et resultat heraf har de kristne 
ikke Guds kraft.

• Mel Tari i ”Vinden blæser, hvor hen den vil”.  (Fra vekkelsen i 
Indonesia på 60-tallet.)



Tre viktige spørsmål som vi skal 
jobbe med  

•Hvordan forstå begrepet ”åndskamp” og hvilken 
innvirkning har ulike virkelighetsforståelser/ 
verdensbilder på vår forståelse av åndskampen?

•Hva sier Bibelen om åndskampen og hvordan tolke 
den rett på dette området? 

•Hvilke konsekvenser har åndskampen for kirkens liv 
i verden og for vår personlige tjeneste?



”ÅNDSKAMP” – HVA ER DET FOR NOE?

•Begrepene åndskamp og åndelig krig – brukes i 
Lausannepakten par.12:

• ”Vi tror at vi er midt inne i en konstant, åndelig 
krig mot ondskapens åndemakter som prøver å 
ødelegge kirken og hindre dens oppgave med å 
evangelisere verden. Vi kjenner behov for å bli 
iført Guds rustning for å kjempe denne kampen 
med sannhetens og bønnens åndelige våpen. […]” 



Eller som C. E. Arnold sier det…

•”Åndskamp (spiritual warfare) er ikke en 
isolert del av kirkens tjeneste eller den kristne 
erfaring, den er en integrert del av hele den 
kristne erfaringen. Den er et faktum som 
gjelder selve livet. Å tenke seg at en kristen 
kan unngå åndskampen, er som å tenke seg at 
gartneren kan unngå ugress.” (Arnold 
1997:19).



Hvor brukbart er åndskampbegrepet?

• Brukes både for vidt og for snevert i norsk sammenheng
• Om politiske og kulturelle forhold… 

• Om spektakulære åndsutdrivelser…

• I den missiologiske debatt de siste tiårene har det vært en ny 
interesse for ”fenomenet”
• Jf. eks. Lausanne-konsultasjonen, Nairobi 2000

• Skapt ”a new vocabulary” og en ny interesse

• Pga. mer kontakt og samarbeid mellom kirker i verden

• Pga. den nye ”misjonssituasjon” som har oppstått også i vestlige land

• I den engelskspråklige verden - ”spiritual warfare” eller ”spiritual 
conflict” 



Vanlige motforestillinger 
• Åndskamp reflekterer et primitivt, førvitenskapelig 

verdensbilde

• Demoner og onde ånder er ikke framtredende i Bibelen

• Erfaringer med denne type åndelige fenomener skjer bare 
på misjonsmarken – spesielt i den ikke-vestlige verden 

• Demonisk ”aktivitet” ble borte 2. århundre. 

• Åndskamp er ikke et passende begrep for kristne som står 
for fred 

• Å sette fokus på åndskampen leder til ubalansert, 
erfaringsbasert og spektakulær forkynnelse/teologi



Hvorfor er dette et viktig spørsmål?

•Fordi det handler om noe reelt og alvorlig!

•Fordi vi kan forholde oss feil/galt til det vi 
her kaller «den demoniske virkelighet»!

•Fordi den demoniske virkelighet kommer 
til å gjøre seg mer og mer gjeldende –
etter som avkristningen fortsetter! 



Åndskamp handler om noe reelt 
og alvorlig

• Ikke bare snakk om ”å leke med” det okkulte, men å 
utsettes for en mulig ukontrollerbar åndelig 
påvirkning.

• Handler eg. heller ikke bare om «demonutdrivelser» -
som er et fenomen som hører til åndskamp, men om 
noe som er langt mer alvorlig
• om at alle mennesker er utsatt for en gigantisk 

forførelse iscenesatt av djevelen
• det er denne siden ved åndskampen som er virkelig 

alvorlig og «farlig»  



Et sitat som det er grunn til å tenke litt på

•Om en ikke skal tro på eksistensen av 
virkelige demoniske makter som på en 
eller annen måte influerer, inspirerer og 
leder menneskenes handlinger, vil 
nasjonenes historie helt opp til vår tid 
ganske enkelt bli uforståelig.
•Erich Sauer i Fra evighet til evighet.



Vi kan både bortforklare og overdrive

• Vi kan forholde oss feil/galt til det vi her kaller den 
onde eller demoniske virkelighet

• Vi kan enten ”overdrive” eller ”underdrive” denne 
virkeligheten...

• Vi «underdriver» når vi:
• Benekter at det er noe her eller bortforklarer det hele
• Er likegyldige til det hele

• Vi «overdriver» når vi:
• Gjør menneskelige konflikter til åndskamp
• Gjør sykdom til demoner som må drives ut
• Har «verden» som fiende som skal bekjempes  



Noe vi kan få ubehagelig nært oss……

•Min antakelse er at «den demoniske 
virkelighet» kommer til å gjøre seg mer og 
mer gjeldende i en tid og i en kultur der vi 
åpner oss mer og mer for animistisk 
virkelighetsforståelse, moderne 
synkretisme (religionsblanding) og 
nyreligiøsitet



Åndskampen i lys av ulike 
verdensbilder

• En sammenheng mellom virkelighetsforståelse og 
syn på åndskampen

• ”Vår oppgave er å etterprøve våre egne 
verdensbilder for å se hvordan disse er med på å 
forme vår lesning av Skriften. Om vi ikke gjør det, 
står i fare for å lese vår kulturbestemte forståelse 
av åndskamp inn i Skriften og på den måten gjøre 
vold mot dens budskap.” P. Hiebert



Hva er et verdensbilde?

• Et verdensbilde er: et sett av mer eller mindre systematiske 
trosforestillinger og verdier som en gruppe mennesker bruker for 
å vurdere og å gi mening til sine omgivelser, (Ø. Dahl 2001:131). 

• Verdensbildet brukes til å forme verdier og normer og til å forklare 
livets hensikt og menneskets rolle – i forhold til universet, i 
forhold til overnaturlige makter og i forhold til andre mennesker 
(ibid.). 

• Det er også en nær sammenheng mellom verdensbilde og 
virkelighetsforståelse. En kan nemlig si at verdensbildet inneholder 
folks grunnleggende oppfatninger av virkeligheten – inkludert 
religion. 



”The excluded middle” i verdensbildet 
VERDENSBILDER Bibelsk verdensbilde Moderne og sekulært 

verdensbilde

Animistisk 

verdensbilde

Indo-europeisk

verdensbilde

”Evighet”

Åndelig og usynlig

Gud De store sannhetene

(Gud)

Høygud

Skjebne 

Gode guder og onde 

guder (kosmisk dualisme)

”Midtsone”

Åndelig og usynlig

Opprettholdende og 

nedbrytende/forstyrrende 

makter

(Djevel, engler, demoner, 

osv.)

??

(“The excluded middle”)

Magi, astrologi, osv.

Forfedre, naturånder, 

spøkelser, demoner, 

helgener, osv. 

Kamp mellom likeverdige 

parter som aldri tar slutt

Konflikter og konkurranse

”På jorden”

Sanselig og synlig

Skaperordninger

Alt det skapte 

Naturlover

Mennesker, dyr, planter 

osv. 

Forskning og vitenskap

Levende vesener og 

mekanisk virkende krefter

Gode mennesker og onde 

mennesker, god natur og 

ond natur

En del av kampen



Forståelsestype 1: Åndskampen får liten eller 
ingen plass i forståelsen av virkeligheten

• Skjer når den vestlige og sekulære virkelighets-
forståelsen får dominere

• Konsekvens: Den realisme som finnes i Bibelens 
beskrivelse av åndskampen, omtolkes eller oversees

• Har fått store konsekvenser også for hvordan kristne 
forholder seg til den demoniske virkelighet

• Det foregår allikevel kanskje noe i oss og rundt oss som 
vi ikke helt greier å forholde oss til???  



Forståelsestype 2: Åndskampen får en 
overdreven plass i forståelsen av virkeligheten

•Ofte påvirket av et animistisk grunnsyn - eller 
av en indoeuropeisk virkelighetsforståelse

•Konsekvens: ”Sort-hvitt”-forståelse, 
åndeliggjøring av motstand, sykdom, osv. 

•Åndskamp handler om å nedkjempe Satan 
både i eget liv og i verden omkring oss
• Jr. Frank Perettis bøker



Forståelsestype 3: Åndskampen inkluderes i 
virkelighetsforståelsen, men på bestemte kriterier

•Utgangspunktet må være Bibelens syn på Jesu 
forsoningsgjerning og opprettelsen av Guds rike på 
jorden

• En balansert og sunn holdning til åndskampen -
som tar Bibelens ord på alvor, men unngår sort-
hvitt-bildet

•Her blir det plass både Gud, mennesket og Satan i 
virkelighetsforståelsen



Forskjeller mellom bibelsk og annen 
forståelse av åndskamp

• Guds plass og rolle i åndskampen blir tolket forskjellig.
• I Bibelen er Gud ikke fjern og tilbaketrukket fordi «spillet» et 

overlatt til Satan, ånder og krefter, men han er til stede: Sal 139; 
Apg 17,24-28

• Dualismen mellom Gud og Satan, godt og ondt, er ikke evig og 
likeverdig: Gud er allmektig og griper inn ved Jesus Kristus.

• Satans og åndenes plass og rolle vurderes og tolkes 
forskjellig.
• I animisme og indo-europeisk forståelse plasseres for mye makt 

hos åndene

• Gud er skaper også av den gode og onde engleverden 



Forskjeller 2
• Menneskets plass og rolle i kampen tolkes forskjellig.

• I Bibelen handler åndskampen primært om menneskets frelse – om hvordan 
Gud gjennom Kristus nedkjemper djevelen (jf. klassisk forsoningslære)

• Åndskampen i Bibelen er derfor en kamp om mennesket og i mennesket; slik 
må også Ef 6,10-20 tolkes 

• I animisme og indo-europeisk forståelse handler åndskamp ikke om frelse i 
det hele tatt 

• Åndskampens karakter og hvordan den ender - tolkes og beskrives 
forskjellig.
• Kampen i Bibelen handler ikke om hvem som har mest makt (Gud-

Satan/ånder), men om etableringen av Guds rike på jorden.

• I en animistisk og/eller en indoeuropeisk forståelse av åndskampen 
mister korset sin genuine betydning.
• Korset er Guds «overraskelsesmoment» i forhold til Satans strategi for å fjerne 

Jesus



Åndskampen 
i et bibelsk perspektiv 
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Om vi går til Bibelen….
•Hele Bibelen bekrefter djevelens og de onde 

åndsmaktenes eksistens.  

• I den bibelske fortellingen framstår djevelen og 
hans åndsmakter med en utspekulert slagplan for 
å angripe og ødelegge:
• Skaperverket, alt det gode Gud har skapt
• Menigheten/kirken, og dermed den enkelte troende 

• Jf. Ef 6,11: djevelens lumske angrep.  Bokstavelig: djevelens 
metoder, gresk: metodeias tou diabolou.

• Jødefolket fordi de har en spesiell plass i Guds 
frelseshistorie



Det store perspektivet: ”Kingdoms in conflict”
• At Guds rike er etablert i verden innebærer:

• At menneskehetens og verdens nye framtid allerede har brutt inn i 
verden! Mark 1,15, m/par.

• At dette riktet åpenbarer Guds kjærlighetsmakt i verden, jf. korset

• At Riket skal opprettes endelig ved Jesu gjenkomst  

• At djevelen fremdeles har herredømme innebærer:
• At han fremdeles er verdens hersker, 1 Joh 5:19; Joh 12:31; 14:30; 16:11 

• Derfor tilbyr han Jesus verdensherredømme, Matt 4:8-9

• At djevelens person/makt til slutt totalt skal destrueres, Åp 20:10

• Et hovedtema i evangeliet er konflikten mellom de to rikene; 
Guds og djevelens
• Jf. Matt 12:28-30



«Kigdoms in conflict», en modell

 



Hva korset betyr i kampen mellom rikene
• Ved Jesu seier på korset er Satans makt brutt!

• Joh 12,31-32
• Djevelen «kastes»/styrtes/avsettes som verdenshersker
• Djevelen «kastes ut» som anklager innfor Guds trone 

• Kol 2,14-15
• Jesus triumferte på korset da djevelen ble «avvæpnet» - ved at 

gjeldsbrevet ble fjernet (jf skyldproblemet).
• Jesus triumferte på korset da djevelen ble fratatt sin myndighet og sine 

våpen (jf maktproblemet).

• Hebr 2,14-15
• Ved sin død har Jesus «gjort ende på» djevelen (katargeå:  tilintetgjort, 

ødelagt, gjort maktesløs og ineffektiv) 
• Ved sin død har Jesus fratatt djevelen triumfkortet, dødens velde og 

makt, og derved befrir han menneskene fra dødens konsekvenser, jf 1 
Kor 15,55; Joh 11,25



Korsets betydning for vårt syn på 
åndskampen i dag

•Korset betyr at Jesus har vunnet kampen, og vi kan gå i 
seierstog med ham, 2 Kor 2,14.

•Han har «gått hele løpet» for oss – og vi er kalt 
til å gå med Jesus på ”seiersrunden”.

•Vi er kalt til både å proklamere (Ordet om korset= 
sannhetens evangelium) og demonstrere (i Ånd og 
kraft og med kjærlighetsgjerninger) Gudsrikets 
nærvær og korsets kraft i en verden som fremdeles 
herjes av djevelen!  



Obs., obs.: MOTSTANDSKRIG –
ikke angrepskrig!!

• Watchman Nee om åndskampens karakter i Sit, Walk, Stand

•De kristne skal føre motstandskrig – ikke 
angrepskrig! 
• Jf. Ef 6,10ff.; 1 Pet 5,8-9; Jak 4,7 – «stå ham 

imot»
• Hva er forskjellen?

• Når det føres angrepskrig, må noe erobres

• Når det føres motstandskrig, er erobringen allerede skjedd og en 
kjemper for å beholde det som er erobret



Følgene av motstandskrig….

• Hva er forskjellen på den kamp som Jesus Kristus kjempet 
og vår åndskamp som kristne?  

• Jesus førte en ”offensiv” kamp («erobringskrig») mot 
djevelen – en kamp han gikk ut av som triumfator.

• Vi behøver ikke å kjempe for å seire, men vi kjemper ut 
fra den seier som Jesus allerede har vunnet.  

• Vi kjemper ikke for å erobre noe, men vi kjemper for å 
bevare det Jesus allerede har erobret.  

• Men fordi djevelen prøver seg på det området som 
Jesus har erobret, er vi kalt til å vise ham bort og stå 
ham imot.



Kirkens og den troendes «våpen» i 
motstandskampen, Ef 6:10-20 

•Soldatbildet i Ef 6,10ff. kan tolkes om 
kirken/menigheten som helhet…

•Vil fortelle noe viktig om djevelens 
strategi/taktikk- NB! ”metodeias tou
diabolou”, v.11

•Jf. boken ”Den tapte dimensjon”, s. 78ff.



Fire nøkkelstrategier i kirkens motstand 
mot djevelen 

•Guds kraft  (v. 10): Oppstandelseskraften – Åndens 
kraft

• Frelsesrustningen (v. 13-17): Er den hele og fulle 
frelsesrustning! 

•Guds ord (v. 18): Eg. Guds ”rhema”, dvs. det 
virkningsfulle Guds ord

•Bønn i Ånden (v.18ff.):  Som er noe mer 
tungetale…..



Apostoliske råd i åndskampen 
Ulike måter å forholde 
seg til åndskampen på

Skriftsted ”Strategi” Praktisk lærdom 

Johannes’ strategi 1. Joh 1,7-10 Å leve i lyset/bekjennelse Hindrer djevelen i å få innpass/innflytelse i våre liv!

Peters strategi 1 Pet 5,8-9 Nøktern årvåkenhet Åndsfenomener/manifestasjoner møtes med sindighet 
og nøkternhet, ikke frykt og hysteri!

Jakobs strategi Jak 4,7 Ydmyk Gudsnærhet Å holde seg nær Gud i all ydmykhet, beskytter mot 
uheldig innflytelse både fra verden og fra djevelen!

Paulus’ strategi Ef. 6,10ff De fire nøkkel-strategier: Guds virkemidler i åndskampen, ikke våre!!

1) Guds kraft Ånd kan kun med Ånd(skraft) bekjempes!

2) Frelses-rustningen Når djevelen ser en kristen i Jesuskledningen, flyr han!

3) Guds ord Guds ”rehma” er det virkekraftige og effektive Guds 
ord!

4) Bønn i Ånden Er bønn ved Åndens hjelp og det å be i harmoni med 
det Ånden vil!



Åndskampens innvirkning 
på kirkens liv i dag og 

på vår tjeneste som kristne 
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Kirkens pastorale og misjonale praksis som 
”konfrontasjon”

•”Truth encounter” -
•med sannheten som finnes i Guds ord.

•”Kjærlighetskonfrontasjon” -
• i kirkens diakonale og selvoppofrende 
gjerning.

•”Power encounter” -
• i ”kirkens frontlinjer mot hedenskapet”. 



Kommentar til konfrontasjonstypene

• De to første konfrontasjonstypene er etablerte og anerkjente

• Siste type er kontroversiell og «komplisert», og derfor bør det 
stilles spesielle krav til denne: 
• (1) Bør være kontekstuell - som tar hensyn til kulturelle og 

stedegne variasjoner og særegenheter.

• (2) Under kirkelig tilsyn – for å unngå usunn praksis.

• (3) Under faglig evaluering - spesielt mot psykologi og psykoterapi. 

• (4) Stort behov for at vi gjennomtenker Den Hellige Ånds plass og 
rolle.

• (5) En praksis som søker å komme menneskers spørsmål og 
åndelige behov i møte.



Konfrontasjonstyper i lys av NT 
TYPE KONFRONTA-SJON STRATEGI SKRIFT-HENVISNING

1 Fristelse Avvise (1 Mos 3); Matt 4,3ff, 1 
Tess 3,5

2 Besettelse Befale Mark 1,27; Apg 16,18 
m.fl. steder

3 Angrep Motstå Ef 6,11; 1 Pet 5,8-9; Jak 
4,7

4 Forførelse Avsløre Åp 13,14; 19,25; 2 Joh 7



Eksempler på konfrontasjonsstrategier som ikke 
kan anbefales  

• «Territoriale ånder»
• Åndskampen sees på som en kosmisk krig mellom Gud og hans engler, og Satan og 

hans demoner, for å kontrollere mennesker, landområder og nasjoner. 
• Dette er sentrale tanker i en bevegelse med tidligere kirkevekstprofessor ved Fuller, 

P.C. Wagner, som en av pådriverne. 

• «Ytterliggående trosforkynnelse»
• Bygger på ånd-sjel-legeme-teologi som handler om at guds ånd driver sin 

erobrende virksomhet både i forhold til den troende (sjel/kropp) og til verden 
utenfor

• Åndelig krigføring som erobringskrig – med bl.a. krigstunger, lovsang, bønn
• Verden der ute – mennesker/samfunnet kan bli sett på den kristnes fiender 

• «Kamp mot mørkets rike» 
• Jf. Frank Perettis populære romaner (i dette Mørket og Mørkets rike møter 

motstand) 
• Kampen utkjempes i himmelrommet og utfallet er usikkert og avhenger av de 

troendes Bønner 



Konfrontasjonspraksis også i forhold til kristne? 

• Spørsmålet om demoner også kan ha/få innflytelse i 
kristne menneskers liv, har vært mye diskutert

• Kan bli forvirret av begrepet ”besatt” som har fulgt en 
del sort-hvitt-forestillinger om kristnes forhold til onde 
ånder

• I evangeliene og Apostlenes gjerninger brukes begrepet 
å være ”demonisert”  

• Dette trenger ikke bety mer enn at en demon/demoner 
øver innflytelse i ens liv, og ikke at man er inntatt eller 
okkupert av en demon



NTs språkbruk om «besettelse»

• En mangeartet ordbruk som kan antyde demonisk 
innflytelse i varierende grad
• å ha en ånd (en stum ånd - Mark 9,17, en uren ånd -

Mark 7,25, onde ånder - Apg 19,13, en spådomsånd –
Apg 16,16, en uren demonånd – Luk 4,33), 

• en mann med en ånd (Mark 1,23), 
• å være drevet av en demon (Luk 8,29), 
• når en demon tar tak i ham (Mark 9,18). 
• plaget av urene ånder (Luk 6,18; Apg 5,16)



Sitat den anglikanske biskop Dow

•«Det grunnleggende greske ordet som Det Nye 
testamentet bruker, er demonisert som ikke 
betyr noe mer enn at personen har en demon.  
Den er ikke i sentrum av personligheten.  Det 
kan den heller ikke være hvis personen er 
kristen. Den er som synden, den presser seg på 
mennesker, men ikke i sentrum fordi der er 
Jesus Kristus.»



Tre viktige spørsmål ang. kristne 
og demoner

•Kan kristne mennesker bli «besatt»? 
• Svar: Nei

•Kan kristne mennesker/menigheter/kirker bli 
påvirket eller influert av demoniske makter? 
• Svar: JA – absolutt!

•Burde kirken hatt en bedre beredskap/kompetanse 
på området åndskamp?
• Svar: JA – absolutt! 



Behovet for å høyne kirkens 
beredskap/kompetanse på området ”åndskamp”

•Utvikling og formidling av kunnskap om 
temaet/saken.

•Styrkning av den enkelte kristnes personlige 
spiritualitet.

•Nødvendig å gi rom for mennesker med innsikt 
og gaver på området ”åndskamp”.

•Styrke bønnetjenesten på bred front. 



David G. Burnett om dette…

•«Undervisning om åndskamp må bli en del av en 
helhetlig tilnærming til misjon og teologi. Som 
Lausanne-bevegelsen på 70-tallet gjorde mye for 
å forene evangelisering og sosialt engasjement i 
en mer helhetlig tilnærming til misjonsfor-
ståelsen, er det nå behov for å integrere 
åndskampen i det hele. Det må bli ”word, works
and wonders.» 
• Spiritual conflict and folk religion, (2002)



Råd i møte med mennesker med erfaringer 
på dette området

• Etabler den fredfulle atmosfære rundt samtale og veiledning.

• Vær hele tiden åpen for hva Gud ved Ånden vil formidle 
”direkte” inn i situasjonen.

• Beton Jesu seier på korset og konsekvensene av dette!

• Led hele tiden tankene og samtalen mot det normale 
sjelesørgeriske sluttsted:  bekjennelse av synd og urenhet ved 
Jesu kors!

• Avslutt gjerne denne prosessen med et ”skriftemål” og en 
absolusjon, dvs. en tilsigelse av syndenes forlatelse for Jesu 
skyld!



Noen råd 2

• Dersom bekjennelse, omvendelse og tilgivelse ikke ”skaper 
forandring”, kan du gå videre for å forsøke å avsløre 
”allianser” som et menneske bevisst eller utbevisst har gjort 
mot bestemte tankebygninger, holdninger, synder/ 
svakheter, osv.  
• En kristen skal normalt være ”alliert” med Kristus – og ta alle 

tanker til fange i lydighet mot ham.  Jf. 2 Kor 10, 4-6.

• Dersom slike ”svakheter” eller ”tankeallianser” avsløres, led 
vedkommende til å forsake djevelen, dvs. vende seg bort fra 
ham/dette og forby ham i Jesu navn å plage mer.



Noen råd 3

•Gi råd om hvordan vi kan holde oss nær Gud i 
framtida, han som kan beskytte oss fra den onde 
innflytelse.

•Bønn om Åndens fylde og kraft!

•Husk at du kan gjøre avtale med personen du ønsker 
å hjelpe om at dere kan trekke inn andre personer 
dersom det er behov for det.  

•Du må også gjerne søke hjelp selv som veileder og 
hjelper, men husk taushetsplikten!



Farer og grøfter i denne 
type praksis

•At vi indentifiserer ånder/demoner med ”kjødets 
gjerninger”, jf. Gal 5,16ff. 

•At vi identifiserer ånder/demoner med psykiske/ 
psykiatriske tilstander.  
• Her er det virkelig behov for å trå varsomt og selv søke 

kunnskap og innsikt.

•At vi blir overdrevent følelsesengasjert!  
• Behov for nøkternhet og sindighet.

•At vi selv ikke er overgitt til Gud og Ånden!



Om behovet for en befrielsestjeneste i kirken

Verden

Et helhetlig 
syn på det 
kristne liv

Den menneskelige
natur (”kjødet”)

Den demoniske
virkelighet

Den nye natur
(Åndens gave)

Bekreftelse/
korsfestelse

Trosposisjon/
Bekjennelse

Forsakelse/

”befrielse”


