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Lillestrøm, 10.november 1998
Kjære brødre og venner!
Aller først vil jeg takke for fine stunder i løpet av 1998. Det har betydd mye for meg å ha en
gruppe pastorer og kristne ledere å identifisere meg med på det personlige plan.
Leif Larsen ringte meg den 5.november på vegne av hele Pastorgruppen for å meddele at
jeg ikke lenger kunne fortsette i gruppen. Jeg oppfattet ham, og andre som jeg har snakket
med, dithen at dette primært er for å gi noen av dere den trygge rammen dere mener er
nødvendig for å kunne fortsette i gruppen. Her er jeg visst en belastning.
Jeg henvender meg imidlertid nå til dere alle for å be dere om å revurdere dette
standpunktet. Bakgrunnen for at jeg våger å be om dette, er naturligvis at jeg vet innfor
Gud og dere alle at jeg har ikke misbrukt relasjonen med dere. At jeg ble nødt til å rope
”brann, brann!” i en sak som i etterkant dere alle vet skyldtes grov forførelse ved vår
avgåtte leder, Kjell Aasmundrud, kan vel ikke være noe som ødelegger tryggheten og
enheten i en gruppe???
Min opplevelse er at vi har grunn til alle sammen – meg selv inkludert – å ransake våre liv
med bakgrunn i de alvorlige tilstander vi har vært berørt av. I en slik omvendelsesprosess
bør det ikke være verken ”tapere” eller ”vinnere”, heller ikke bør vi ”ta mannen istedenfor
ballen”, og slettes ikke bør vi trekke oss ut av, eller presse andre ut av, et felleskap som er
dyrebart for oss. Om vi er i stand til å gå videre sammen i en atmosfære av gjensidig
erkjennelse, tilgivelse og forsoning, vil vi kunne bidra til at Kristi skjønnhet og storhet
kommer fram gjennom våre sønderknuste liv. Dette er min bønn, og jeg tror også deres.
Kanskje vi gjennom dette også kan lære å verdsette ulikhetene i Kristi kropp på en dypere
og mer praktisk måte. Jeg trenger dere alle – og kanskje dere trenger meg.
Jeg bøyer meg naturligvis om dere fastholder utelukkelsen av meg. Men med sorg og
smerte.
Jeg ber om Guds barmhjertighet og visdom for oss alle.

Med brorshilsen,
Jan-Aage

