Hva med tvilen?
Er det rom for tvil i vår tro? Er det feil eller synd å tvile? Hvor mye tvil skal til før jeg ikke kan
kalle meg kristen? Bør jeg ha dårlig samvittighet når jeg tviler? Vil ikke andre kristne synes at
jeg er en dårlig kristen dersom jeg stiller kritiske spørsmål om det å tro?
TV-pastoren Egil Svartdahl møtte i et TV-program en fisker på kaia på Karmøy. Fiskeren het Jan
Simonsen og dette fortalte han Svartdahl:
«Jeg er for svak i trua – Eg har ei tru men ho er svak». Eg har sett deg på TV og tenkt at du virker
så sterk i trua di du. Eg har alltid vore svak i trua…
«Hva mener du med å være svak i trua?» spør Svartdahl.
«Det er når man tviler meir enn man trur. Du vet, Peter mente han var sterk i trua. Men Jesus sa
til han: Du kommer til å fornekte meg tre ganger, og det gjorde han, selv om han til og med gikk
sammen med Jesus. Ja du veit, hadde me trudd 100% hadde jo ikke Jesus trengt å dø for oss. Men
eg er egentlig meir opptatt av hvordan vi skal få det i himmelen eg…»
Videre forteller han om at han skal drive med krabbefiske i himmelen også, men bare litt. Han
trenger ikke stresse og vil ikke jobbe for mye. Krabbene skal være gratis.
Jan har altså veldig klare meninger om himmelen. Han synes det er litt voldsomt at noen i
familien hans har begynt å gå på kristne møter – Ja, de går til og med flere ganger i uka… Det
passer ikke for Jan.
Hva tenker du om Jans tro? Er dette en person du ville sett på som kristen, eller…? Hva skal
egentlig til for å være kristen? At vi ikke tviler? ? Er den svak? Hva er en sterk tro?
Tenk at Jan har reflektert så mye som han har! Han holder jo egentlig en knallgod andakt, der
han står på kaia med sin tvil og forteller om sin tro! Og hva med apostelen Peter? Tror vi at han
fikk komme til himmelen, selv etter å ha fornekta Jesus? Ja, Peter er både en som bekjenner og
fornekter Gud. Han er derfor en person man lett kan identifisere seg med. Peter vil gjerne tro,
men han vil samtidig også ha Jesus til å passe inn i sin egen verden. Han er altså langt fra perfekt,
men nettopp derfor er han et godt eksempel for oss. Det er jo på grunn av våre feil Jesus døde
for oss (www.bibelen.no)
La oss ta en titt på Tomas også. Vi har mye å takke Tomas for. Han turte å stille spørsmål når han
tvilte. De andre disiplene syntes det sikkert var skikkelig flaut og pinlig. Tenk å kreve å få stikke
fingrene i Jesu sår, før han kunne tro på at Jesus hadde stått opp! Burde han ikke skamme seg?
Burde ikke Jesus ha vist han bort og satt han skikkelig på plass? Dette kan du lese mer om i
Johannes 20:24-29.
Jesus lar Tomas komme med sin tvil. Han får lov til å stille spørsmål og Jesus møter han med
svar. Et av svarene vi får, takket være Tomas` kritiske spørsmål, er et viktig utsagn om Jesus og
veien til frelse:

Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier: «Jeg
er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere
også kjenne min Far (Johannes 14:5-7).
Tomas er en person som er litt todelt: Han er Jesu disippel og etterfølger, men samtidig stiller
han mange ganger kritiske spørsmål. Gjennom Tomas har Gud vist oss at tro og tvil følger
hverandre.
Jesus imøtekommer til og med Tomas’ krav på bevis. Det betyr ikke at det alltid er riktig å kreve
bevis. Jesus bruker også Tomas til å si at de som tror på Ham, uten å ha sett, er salige. Gjennom
Tomas’ sine opplevelser og bekjennelse har vi i dag fått gode grunner til å tro på Jesu
oppstandelse.
Vi mennesker tar hver dag valg basert på tro og erfaring. Du trodde at det var skoledag i dag, og
ikke søndag, så du kom til skolen. Kan noen bevise at det ikke er søndag i dag? Selv om det står
på kalenderen, så kan jo den ta feil. Men vi velger å tro… Noe tror vi mer på enn annet. Noe har
vi sterkere erfaringer om, slik at det er lett å tro. Men tvil og tro er ikke motsetninger. Du må
tørre å tvile. Ikke la tvil skremme deg. Tvil fører til at vi tenker og reflekterer. Vi stiller spørsmål
om vår tro, slik Tomas gjorde. Dersom du har spørsmål du ikke selv klarer å svare godt nok på, så
ta dette opp med en kristen du har tillit til. Ut ifra tvil, spørsmål og så svar kan du få styrket din
tro. Om du aldri søker svar, vil din tro ikke vokse – ikke bli styrket. Utfordringen kommer når du
er på vei til å la tvilen ta overtaket.
Å tro på Gud er å ha tillit til Gud. Gud blir ikke skuffet over at du får tvilstanker. Han ønsker å leve
sammen med deg, og gi deg erfaringer som også styrker din tro. Gud har heller ikke noe imot å gi
deg bevis. Han har allerede gjort det - Først og fremst gjennom Jesu liv, død og oppstandelse
som vi kan lese om i Bibelen. I tillegg viser han seg også i dag, f.eks. gjennom mirakler. Vi velger
bare ofte å ikke tro at Gud kan stå bak. Vi kaller det heller tilfeldigheter og flaks…
Så om du tenker at du har tonnevis med tvil, så ikke la det plage deg og gi deg dårlig
samvittighet. Tvil er også en følelse som er upålitelig. Prøv å sette ord på tvilen:
-

Hva er det du tviler på?
Hvorfor tviler du på dette?
Er det også gode grunner for å tro på det du tviler på?

Våg å stille spørsmål og oppsøk Gud og mennesker som kan hjelpe deg med svar. Men ikke
forvent å få alle svar. Vi kan ikke fullstendig fatte Gud med vår tanke – Da gjør vi Gud til
menneske. Du må også ta et valg om å tro!
Med din tvil kan du velge å tro med ditt hjerte, og la deg lede av Ham som har skapt deg og
som elsker deg! Det er dette valget som ligger bak løfte i Romerne 10:9
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist
ham fra de døde, da skal du bli frelst.

Egil Svartdahl talte på fellesmøtene i Kristiansand Domkirke, januar 2013. En av talene hadde overskriften
«Nåde den som tviler». Deler av denne teksten er basert på denne talen.

Kilder:
-

Tale av Egil Svartdahl i Kristiansand domkirke, januar 2013: «Nåde den som tror».
Bibelen.no: Om Peter. http://www.bibel.no/nbNO/Hovedmeny/OmBibelen/Innhold/Bibelsk-persongalleri/Peter.aspx
Bibelen.no: Om Tomas. http://www.bibel.no/Hovedmeny/OmBibelen/Innhold/Bibelskpersongalleri/Tomas.aspx

Ekstra ressurs: YouTube – Jesus for folk flest – Tema: Bevis:
http://www.youtube.com/watch?v=2b9FwIHJ310

