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Mødet mellem
Guds hjerte og
menneskets sjæl
- om teologisk refleksion i sjælesorgen

Af Dan K. Månsson
”Om ikke sjælesorgen sker
på baggrund af reflekteret
teologisk virkelighedsopfattelse
og menneskesyn, men ensidigt
støtter sig til psykologiserende
modeller, risikerer den at
sekulariseres indefra”
(Owe Wikström: Det blændende
mørke, 2005,197).
Sjælesorg eller terapi
Hvor kirker og kristne
organisationer tilbyder
sjælesorg, erfarer vi, at en stor
del af samtalerne drejer sig om
livshjælp: f.eks. kærestesorger,
stress, depression, utroskab,
arbejdsløshed, selvmordstanker,
konflikter, forældreskab. Gud
inddrages ikke af konfidenten
(En person, der søger sjælesorg.
Red.) i samtalen. Der spørges ikke
efter forbøn eller anden kristelig
praksis.
Den virkelighed rejser for
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nogle spørgsmålet; om det så
er sjælesorg. Er sjælesorg ikke
netop – i modsætning til terapi
– karakteriseret ved, at Gud
inddrages i samtalen?
Jo! Og det betyder ikke, at Gud
skal nævnes, at der skal bedes,
citeres bibelvers eller lyses en
velsignelse, før der er tale om
sjælesorg.

han længes efter.
Eksempel: Grundtvig beder Jesus:
”Kom i den sidste nattevagt i en af
mine kæres dragt, og sæt dig ved
min side, og tal med mig, som ven
med ven…” (DDS 538,6).
Sagt på en anden måde: Vi
begrænser sjælesorgens åndelige
dimension, hvis vi alene måler den
på, hvor meget vi talte om eller
med Gud i samtalen.

Det sjælesørgeriske møde
Sjælesorgens mål er et møde
mellem Guds hjerte og menneskets
sjæl. Og det hjerte kan mødes i
en bøn eller et bibelord, men det
mødes også i nærværet mellem
sjælesørger og konfident. Som
sjælesørgere møder vi konfidenten
med det sind, som var i Kristus
Jesus (Fil 2,5).
Eksempel: Gud er al trøsts Gud
(2 Kor 1,3). Når Job beder sine
venner om deres nærværs trøst
(Job 21,1f), så er det Guds trøst,

Medvandrer – ikke forkynder
Som sjælesørgere skal vi øve
os i teologisk refleksion under
samtalen med konfidenten.
Teologisk refleksion er at
bevidstgøre sig de eksistentielle
eller åndelige temaer i
konfidentens livsfortælling. Og
samtidig skønne, hvordan og
hvornår de skal verbaliseres i
samtalen. Det handler om, at vi,
som Søren Kierkegaard siger,
møder mennesket dér, hvor det er.
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”

Vi begrænser
sjælesorgens
åndelige
dimension, hvis vi
alene måler den
på, hvor meget vi
talte om eller med
Gud i samtalen.

Og at vi slår følge med det i dets
proces. Vi kan skabe orientering
gennem de tilbagemeldinger, vi
giver, og de spørgsmål, vi stiller.
Har vi et behov for at føre Gud
på banen som forklaring eller
svar, er der store chancer for,
at vi ’forlader’ konfidenten. Og
da efterlades konfidenten mere
fortvivlet og ensom end før
samtalen.

Et eksempel
En kvinde, som ikke fik det
barn, hun havde ventet, skrev:
”Det værste er, at jeg konstant
bliver konfronteret med min
omgangskreds med børn. Det er så
svært for mig at være i det, da jeg
er misundelig og har svært ved at
glæde mig på deres vegne. Jeg føler
mig ikke forstået, og jeg føler, at de
fleste bare tænker, at det ikke kan
være så slemt, når jeg ikke kendte
barnet”. Det har de jo for så vidt

ret i, men jeg havde knyttet mig til
barnet. Det er alle drømme og håb,
der brister, og jeg kan ikke rigtig
finde en mening med det hele.”
Kvinden var ikke kirkevant, og
Gud var ikke på anklagebænken.
Bestillingen var hjælp til
eliminering af sorg og misundelse.
Bag sorgen og misundelsen lå
stærke eksistentielle temaer som
bristede håb og meningsløshed.
Vejen til disse temaer gik også
i samtalen gennem sorg og
misundelse, hvor jeg måtte trække
på den psykologiske indsigt og
erfaring, jeg har. Som sjælesørger
er jeg mig mit kristne håb og
mening bevidst, og det farver mit
nærvær, mine tilbagemeldinger og
spørgsmål i samtalen.
I det samtaleforløb, som i
mange andre, har jeg erfaret,
at tålmodighed og nærvær giver
konfidenter mod til at fortælle om
egne åndelige erfaringer. Nogle
er kristelige, andre ligger langt

AgapeNyt nr. 1, 2014 - www.agape.dk

fra min erfaringsverden. Jævnligt
kan et sådan forløb føre os til
en bibelfortælling, der afspejler
konfidentens erfaringer, eller i
en fælles bøn, eller i tilsigelsen af
Guds velsignelse.
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