
 

Tro og opplevelser 
Innledning: Vi er forskjellige, og vårt følelsesregister er forskjellig. Å vite dette gjør det 

likevel ikke alltid lettere å forstå eller akseptere hvor forskjellig vi kan oppleve vårt 

Gudsforhold. Noen synes alltid å være på «høyden», mens andre opplever at «dalen» er mer 

beskrivende for troens landskap. Hvordan kan vi få en bærekraftig tro- en tro som tåler livet 

slik det virkelig er- ikke slik vi skulle ønske at det var? 

 

Tekst: 2KOR 12: 1-10 

 

Erfaringsteologi 

Bedehusbevegelsen hører til i en tradisjon hvor erfaringene er gitt stor plass. Ikke slik at det 

tar bort at troen er en gave (Les EF 2:8), men det åpnes for at livet med Gud gir oss 

opplevelser og erfaringer som både kan og vil prege vårt Gudsforhold. 

Det er derfor viktig at vi ikke lager en mal på hva som er de «rette» opplevelsene, og at vi 

alle kan finne hvile i troen- uansett hva vi måtte oppleve og erfare. 

 

De høye åpenbaringer 

Paulus bruker sterke uttrykk i dagens tekst. Det er ikke lite det han har opplevd, derfor er 

han rask med å presisere at dette ikke gjør han til en bedre kristen. Nei, han vil heller rose 

seg av sine svakheter sier han. 

På forskjellige måter kan livet med Gud gi oss «høye» opplevelser. Når bønnesvar kommer, 

når helbredelse skjer, eller når vi kjenner et salig gudsnærvær. Andre ganger er det 

lovsangen som tar tak i oss og løfter, eller det er Ordet som åpner seg og vi erfarer Guds tale 

inn i våre liv. At Paulus advarer om faren for stolthet i denne forbindelse, er vel verdt å ta 

med seg. 

 

Når troen prøves 

Hva skjer når bønnesvaret uteblir, eller når sykdommen fortsetter å herje kroppen? Når 

gudsforlatthet er opplevelsen, det som i kirkens historie er kalt «sjelens mørke natt»- hva 

med troen da? 

Mange opplever også at Ordet er «lukket»- eller at det endatil bare fordømmer. Og hva med 

våre trossøsken som opplever forfølgelse som en dagligdags tilværelse? 

Det kan nesten virke provoserende at Paulus i teksten sier følgende; «Og derfor er jeg fylt 

av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og i angst.» 

Hva er det som skaper en slik holdning? Kan det ha med et annet fokus å gjøre- at livet 

måles utifra en annen målestokk? 

Kanskje kan ordene fra 1KOR 12: 7 og ROM 8: 38-39 peke på en sannhet vi alle trenger å ta 

inn over oss. 

 




