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”…. fri oss fra det onde” 
 

Rapport fra Lausanne-konsultasjonen ”Deliver us from Evil” i Nairobi 16.-22. 

August 2000  

 

Artikkel i Misjonsbladet 2/2000   

 

Av Lars Råmunddal 

 

_______________________________ 

 

”Deliver us from Evil” var temaet for en Lausanne-konsultasjon i Nairobi i Kenya 16.-22. 

august 2000 om den åndskamp som den kristne kirke står i.  Jeg fikk være med på disse 

interessante dagene å høre engasjerte kirkeledere, evangelister, misjonærer og teologer 

vitne om og utdype temaet.  En av målsetningene for konferansen var å vokse i forståelse av 

1) hvem motstanderen er, 2) hvordan han arbeider og endelig 3) hvordan han kan 

bekjempes for at vi som kristne i dag skal kunne bli mest mulig effektive med tanke på å nå 

alle folkegrupper med evangeliet.  Oppsummeringen og konklusjonen av disse drøftingene 

er nedfelt i et ”Consultation Statement”, som finnes på 

http://www.gospelcom.net/lcwe/dufe sammen med de fleste papers og dokumenter fra 

konsultasjonen. 

 

En voksende erkjennelse 

Det ser altså ut til å være en voksende erkjennelse hos evangeliske verden om at vi som 

kristne står i en åndskamp og om at denne situasjonen må tas på alvor.  Denne oppvåkning 

kan ikke sies å ha kommet av seg selv, men har sammenheng med bestemte 

utviklingstrender.  I et av bakgrunnspapirene for konferansen pekes det på flere slike 

trender: 

 De siste årene har det i den sekulære verden vokst fram en voksene frustrasjon med det 

ensidig rasjonalistiske holdning til livet.  Mange kristne har på mange måter vært en del 

av denne nokså ensidig forstandsmessige tilnærming til troen og livet.  

 Siden 60-årene har den vestlige verden blitt invadert av okkulte ideer og praksis.  De siste 

tiår har New Age-ideer fått stor innflytelse på vestlige mennesker.  Vi har sett en økende 

fascinasjon for åndelige vesener, engler, fantasi-spill, pc-spill og filmer med okkult 

innhold. 

 Stoff- eller narkotika-kulturen har gitt mange mennesker kontakt med makter og krefter 

som ikke kan forklares – eller for den del psykiatrisk behandles. 

 Karismatiske strømninger i mange menigheters og kirkers liv har åpnet for nye åndelige 

erfaringer. 
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 Voldelige etniske konflikter og kriger har de siste årene åpnet manges øyne for at en 

grusomhet som kanskje best kan forklares også som et demonisk fenomen. 

 Vestlige misjonærers tilbakemelding om den hjelpeløshet de har følt på i møte med den 

åndelige verden og virkelighet i mange misjonsland, har også vekket oss vestlige kristne 

(og kanskje ikke minst utdannelsesinstitusjonene!) for at det er en dimensjon ved det 

kristne liv og tjeneste vi ikke har tatt fullt ut på alvor. Det har ikke vært vanskelig å finne 

eksempler på misjonærer som ikke engang har hørt om åndskamp – før møtet med 

demoniske krefter, besettelse, osv. 

 

Åndskampen i teologiske utdanning 

Et signal om at temaet åndskamp i dag tas på alvor i store deler av den evangelikale verden, 

er at det inkluderes i langt sterkere grad i teologisk utdannelse.  I USA ser vi dette tydelig.  På 

Fuller, Trinity, Wheaton, og på mange av de andre toneangivende evangelikale 

utdannelsesinstitusjonene, er det blitt arrangert kurstilbud om åndskampen fra 80-tallet av.  

Det er interessant også å se hva som er skjedd på litteraturfronten: Fram til 1970-årene 

fantes det et relativt begrenset utvalg av litteratur om åndskamp.  Stort sett handlet det som 

ble skrevet om bibelsk demonologi.  Men fra 70-årene (og kanskje spesielt 80-årene) har det 

nærmest kommet en flom av bøker og skrifter – fra teologiske avhandligner til populære 

romaner som for eksempel Frank Perettis bøker.  En rekke konferanser er også blitt avholdt 

om temaet de siste tiår. (Interesserte kan finne stoff om dette på de ovenfor anførte steder 

på internett.) 

 

Når det gjelder situasjonen i Norge, vet jeg positivt at det er flere bibelskoler og teologiske 

utdannelsesinstitusjoner som inkluderer tematikken i undervisning og i kursvirksomhet.  Ved 

Ansgarskolen gjør vi også det.  I et kurs vi kaller ”Tjenestegjøring” tar vi opp spørsmålet om 

hvordan vi som kristne skal forholde oss til demoniske virkelighet.  I kurset ”Menighet og 

åndskamp” arbeider vi mer grundig med emnet.  Her er det tre aspekter som er i fokus: 

 Åndskampen i lys av ulike verdensbilder eller ulike utgaver av virkelighetsforståelse. 

 Åndskampens karakter i lys av Skriften, og spesielt i lys av Jesu seiersrike død og 

oppstandelse. 

 Mer praktisk-teologiske aspekter, som spørsmålet om hvordan vi i menighetsfellesskapet 

og i sjelesorg og veiledning kan bidra til frigjøring og befrielse fra demoniske makter som 

kan plage mennesker – også kristne!!   

 

Får Satan for liten eller for stor oppmerksomhet? 

Når et tema som ”åndskamp” (engelsk: ”spiritual warfare”) tas opp til behandling, vil de aller 

fleste fort komme til erkjennelse av at dette er et vidtfavnende og komplisert tema.  Denne 

erkjennelsen var også i høy grad til stede under Lausanne-konsultasjonen i Nairobi.  Like fullt 

er det viktig for kristne å få en rett bibelsk forståelse av hva den åndskamp vi som kristne 

står i går ut på. 
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Stort sett kan man si at det finnes to grøfter å falle i når man skal tilnærme seg dette emnet:  

Enten at man gir Satan og demonmaktene for liten oppmerksomhet eller at man gir dem for 

stor oppmerksomhet.  Det finns eksempler med grøftekjøring på begge sider. Det er vel ikke 

å overdrive å påstå i svært mye av den vestlige kristenhet har vært i den grøften der Satan 

og åndskamp har vært et ikke-tema.  Grunnen er at man enten har hatt en 

virkelighetsforståelse som utelukker å snakke om dette som åndelige realiteter, eller at man 

simpelt hen ikke har tatt seg bryet med å utvikle en terminologi eller ordbruk for å beskrive 

og ta stilling til disse tingene. 

 

Det finnes også eksempler på det motsatte – at Satan og demonmaktene kan gis for stor 

oppmerksomhet.  Den såkalte trosforkynnelse og herlighetsteologi har hatt en tendens til å 

se domoner bak hver busk.  Både sykdom og menneskelige følelser av mer negativ karakter 

er bitt stemplet som demoner, og blitt gjenstand for utdrivelse.  På Lausanne-konsultasjonen 

arbeidet vi mye også med en bevegelse som i dag retter hovedfokus mot såkalte ”territoriale 

ånder”.  Kirkevekst-professoren C. Peter Wagner beskriver denne type åndskamp som 

hovedsaken i kampen  for å sette mennesker/folkeslag fri til å gi respons på evangeliet.  Det 

er i denne sammenheng utviklet en egen ”åndelig teknologi” (”spiritual technology”), som 

Wagner mener vil bli den sterkeste makt i verdensmisjonen siden W. Carey startet den 

moderne verdensmisjon.  Et sentralt element i denne misjonsstrategien er såkalt ”spiritual 

mapping”, dvs. åndelig kartlegging av et geografisk område med den hensikt å finne ut hvilke 

territoriale herskende åndsmakter som dominerer og ”binder” et område.  Ved bl.a. 

bønnevandringer og åndelig krigføring på dette såkalte kosmiske nivå, skal et område befris 

slik at det blir lettere gjennomslag for forkynnelsen av evangeliet.   

 

Det er for meg åpenbart at med en slik innfallsvinkel til åndskampen, gis åndeverden for stor 

oppmerksomhet.  Dessuten skjer det lett en fokusforskyvning fra den totale og fullkomne 

seier som Jesus faktisk har vunnet (av kosmisk karakter!) og vår oppgave, som består i å 

proklamere denne seier over alt, - til identifikasjon og krigføring direkte mot demoniske 

makter.  

 

Tre utfordrende påstander til slutt: 

Hvilke utfordringen er det så vi i de gammel-kristne kulturland står overfor når det gjelder 

åndskampen?  La meg utfordre mine lesere med tre nokså alvorlige påstander: 

 Jeg er overbevist om at vi i framtida vil se stadig flere og grovere utslag av demonisk 

påvirkning av mennesker og av samfunnet generelt i den vestlige verden.  Dette pga 

stadig mindre innflytelse fra Guds ord og Guds Ånd i menneskesinnet, i kulturen, i 

samfunnslivet/politikken, i lovgivningen, osv. 

 Dessuten er det signaler som tyder på at vi som kristne vil få det stadig vanskeligere med 

å skille det guddommelige og ekte ”kristne” fra det demonisk forførende og religiøse.   

 Og endelig: For den enkelte kristne og for kristne menigheters vedkommende, er jeg 

overbevist om at det i framtida bli et enda tydeligere skille mellom dem på den ene siden 
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lar seg vekke ved alvoret i åndssituasjonen og som går inn i den utrustning som Herren 

ønsker å gi oss, og dem på den annen side som fortsetter på likegyldighetens vei som om 

åndskamp og den åndelige verden ikke eksisterte. 

Hva gjør vi med denne alvorlige situasjonen? 

 

 


