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SLITESTERK ÅNDELIGHET 

 

Lederartikkel i AnsgarNytt, 2/1997  

 

Av Lars Råmunddal 

 

______________________________ 

 

Fromhetsliv og åndelighet er i skuddet!  Uansett hvor vi er plassert i kirkebildet og på den 

kristelige engasjementsskala, er mange av oss (antakelig også mange av mine lyttere) på en 

eller annen måte involvert i vår tids fornyede interesse for det som har med åndelighet å 

gjøre.  Ytre sett gir fenomenet seg høyst forskjellige utslag, ser det ut til; fra Jesus-

meditasjon og retreatsamlinger med mye stillhet - til høylydt karismatikk med lovsang og 

oppløftede hender.  Men utgangspunktet er det samme:  Utilfredshet med tidens 

materialistiske overflatiskhet og en inderlig lengsel etter et dypere og erfaringsmessig rikere 

kristenliv. 

 

Men hva er nå «åndelighet»?  Vidt definert kan en si at åndelighet har med det vi kan kalle 

gudsdimensjonen ved det menneskelige liv å gjøre.  Som kristen vil jeg imidlertid definere 

åndelighet som nærhet.  Med dette mener jeg - den nærhet til Gud, den nærhet til mitt 

sanne jeg og den nærhet jeg får til mitt medmenneske i personlig livssamfunn med Jesus 

Kristus.  Det er nemlig Jesus som er modellen for all sann og sunn kristen åndelighet.  Jeg er 

klar over at det finnes kristne som tolker Jesus som super-mann-forbilde for det kristne liv.  

Kraft, åndsutrustning og seier blir stikkordene.  Og det vi vel må kunne si til dette er at du 

får med denne åndelighetsforståelsen mye, svært mye, å strekke deg etter, - og du får store 

problemer med å forklare egen og andres svakhet.  Nederlagene i livet ditt, må du helst 

overse, og manglende gjennombrudd for vekkelsen eller helbredelsen (eller hva det måtte 

være, må forklares som andre menneskers (ikke min!) vantro!  

 

En annen svært vanlig og utbredt kristelig åndelighetstype er den som søker å ivareta det 

motsatte av det som her er beskrevet.  Det er det ikke styrke, kraft og seier som står i fokus, 

men det motsatte.  Svakhet, ydmyk fromhet og syndserkjennelse blir hovedkjennetegnene 

på sann åndelighet.  Og det blir mye akk og ve over min synd og svakhet, og lite rom for 

frihet og uttrykt glede over det vi har fått som kristne.   

 

Elementene fra begge åndelighetstypene som er nevnt er i seg selv gjenkjennelige nok sett 

ut fra det bibelske materialet.  Problemet er imidlertid ensidigheten, dvs betoningen enten 

av det sterke eller det svake, enten av sorgen over synden eller gleden over friheten i 

Kristus.  Leser vi Bibelen nøye, vil vi nemlig finne ut at bibelsk åndelighet ikke bare består av 
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en type komponenter, men av flere.  Her har både seier og nederlag plass, både svakhet og 

kraft, både syndserkjennelse og frimodig bekjennelse av vår frihet i Kristus.   

 

Når disse forskjellige komponentene får leve i et riktig samspill, kan vi erfare at vår 

åndelighet blir «slitesterk», for å bruke et begrep jeg har hørt tidligere Oase-general Jens 

Petter Jørgensen bruke noen ganger.  Det blir en åndelighet som tåler det virkelige 

hverdagsliv,  den vil tåle både seier og motgang.  Ja, det er en åndelighet som i 

livssamfunnet med Jesus vil bringe oss i nærheten både av vårt sanne jeg, våre 

medmenneskers behov og av Gud som vår gode Far.  

 

Skal vi få en åndelighet og fromhet som holder i livets prøvelser, må den nemlig formidle et 

sunt og sant gudsbilde, noe som innebærer at både Guds hellighet og Guds faderlige 

kjærlighet og omsorg må komme fram.  Den må også hjelpe meg til å komme til rette med 

meg selv som et menneske av ånd - og kjøtt og blod.  Endelig må den bringe meg nær mine 

medmenneskers behov for å møte omsorg og menneskelig nærhet.  Skal vi tale teologisk, 

kan vi si at det er inkarnasjonen som er mønster for denne type åndelighet.  Inkarnasjonen 

handler nemlig i sin konsekvens om ekte, sant gudsliv virkeliggjort i høyst jordisk og virkelig 

menneskeliv. Jesus selv var jo et ekte og sant menneske, samtidig som han var Guds sønn.  

 

Jeg ser at det er mange som i vår tid som taler og skriver om den sanne og sunne 

åndeligheten.  Jeg er også overbevist om at det er svært viktig for alle kristne, men spesielt 

for dem som har et kall til tjeneste i menighets- og misjonsarbeid, i forkynnelse og omsorg 

for andre mennesker, å få en riktig basis i sann, sunn og slitesterk åndelighet.  Det finnes 

nemlig en forebyggende effekt i dette både i forhold til livskriser, til kalls- og tjenestekriser 

og i forhold til medmenneskelige konflikter og samarbeidsproblemer.  Og framfor alt: Å bli 

fundamentert i en slitesterk åndelighet, vil være et viktig grunnlag for både et gudsbilde og 

et selvbilde som er sant og sunt.   

 


