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Tro i praksis Livspuls

dET SITTEr NoEN KvINNEr på gata i Oslo. 
Buna – Hei! Ce mai faci? – Hvordan har 
du det?

Alle ser litt spørrende ut, og så ler de 
hjertelig. Det er ikke lett verken å forstå 
eller gjøre seg forstått på rumensk når man 
bare har øvd seg i noen få dager på gloser 
fra et ark. En av dem er Silje Bjørnstad (27). 
Sammen med elleve andre ønsker hun å ut-
fordre seg selv til å la troen bli aktiv hand-
ling - denne gangen i form av å bli kjent 
med romfolkets hverdag. Det gjør de blant 
annet ved å sette seg ned og ta en prat med 
de rumenske tiggerne på gata.

For hva sa og gjorde Jesus i møtet med de 
fattige? Og hvordan kan vi som kirke være 
tro i handling mot Jesu idealer? 

– Jeg ville ta tak i egne fordommer og uroen 
jeg har i forbindelse med dette. Det handler både 
om hvordan vi som land og folk - og som kristne - 
snakker om og møter romfolk, forteller Silje.

Hun synes det er lærerikt. Praten på fortauet 
er noe hun har gruet seg litt for.

– Jeg var redd for at det skulle bli «snill, norsk 
jente møter stakkars fattige rumenere». Men det 
var fint. Vi ble litt kjent. 

Hanne Nilsen Nygård (29) er også en av de tolv 
som vil ta troen på alvor ved å la den bli aktiv 
handling.

– Her blir jeg utfordret til å ta inn over meg 
hvordan andre mennesker har det. Jeg kan ikke 
bare gå forbi, men må sette meg inn i deres liv 
og hvordan de har det. På den måten tar jeg også 
troen mer på alvor, og det er utfordrende.

Jentene er deltagere på Jesusdojoen «Gaterom 
- om oss og de fattige tilreisende». Sammen med 
resten av gruppa skal de øve seg i medmenneske-
lighet.  

Jesu vei 2014
Begrepet «dojo» er japansk og navnet på 
treningsstudioet innenfor kampsport og medita-
sjon. Direkte oversatt betyr det «stedet for veien». 

– En Jesusdojo er altså «stedet for Jesu vei», en 
vei som må læres gjennom øvelse og praksis like 
mye som gjennom studier og samtaler. Det er å 
sette på dagsordenen at vi blir det vi gjør. Ved å 
trene på å gi, blir vi flinkere til å gi, og ved å trene 
på å leve enkelt, blir vi flinkere til å leve enkelt. 
Det handler om å bevisstgjøre oss de små valgene 
vi gjør hver dag, forklarer Stian Kilde Aarebrot, 
prest og daglig leder i Substans, nettverket bak 
Jesusdojoene, og en del av stiftelsen Areopagos.

– Det er et forsøk på å koble bibelkunnskap 
med det livet du lever. Jesus er rettesnoren, og vi 
må øve oss i å høre og gjøre som Jesus sier. Dette 
skal hjelpe folk å oversette det Jesus sier inn i vår 
hverdag.

– Er det ikke det vi alltid har gjort som kristne?
– Jo, Jesusdojoen er i tradisjon med det kirken 

alltid har gjort blant annet i fasten, der man har 
ekstra fokus på livet som kristen.

Likevel tror han at kirka kanskje ikke utford- 
rer oss nok. For det er når vi går utenfor komfort-
sonen vår at vi vokser. Og det tror han kirka 
trenger mer av. 

– Hva betyr det å følge Jesus i 2014? 
– Jesus er herre og frelser. Men han er også 

lærer og pekte på en måte å leve på. Det er et-
terfølgelsen. Høre og gjøre. Det sier Jesus flere 
ganger. Å følge Jesus i dag er å lese hva han drev 
med og stille spørsmålet: Hvordan er det i dag? 
Når Jesus snakker om lønnkammer – hva er det? 
Vi har ikke samaritanere – hvem er de i dag? Hvem 
er de spedalske? Det er oversettelsesarbeidet vi må 
gjøre, svarer Aarebrot.

Han mener vi står i fare for å gjøre etterfølg-
elsen for lett. 

– «Dø fra seg selv» ligger ikke lett tilgjengelig 
for selfie-generasjonen.

– Hva er den største utfordringen?
– For min egen del handler det om tid. Jeg har 

full kalender og det er en trussel for Jesusetter-
følgelsen. Og penger. Tid og penger sammen. 

«dø fra seg selv» ligger ikke lett tilgjengelig 
for selfie-generasjonen. Stian Kilde Aarebrot

Stian Kilde Aarebrot  
er prest og daglig leder 

i Substans, nettverket 
står bak konseptet 
Jesusdojo i Norge.

Hanne gjør klar sengene 
på Kirkens Bymisjons akutt- 
overnatting før kvinner og  
eldre kommer for natten. Det  
er også en øvelse i medmenneskelighet.

Trener på Jesu vei
Vil man komme i form, må man trene. Det gjelder også troen, mener 

Stian Kilde Aarebrot, mannen som har tatt fenomenet Jesusdojo til Norge.
– Vi blir det vi gjør. Ved å trene på å gi, blir vi flinkere til å gi, ved å trene 

på å leve enkelt, blir vi flinkere til å leve enkelt, sier han.

Tekst og foto Birgit Nersten Lopacki
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Han minner om at det i lignelsen om såman-
nen var både bekymringer og rikdom som kvalte 
ordet da det vokste opp. 

– Vi har i dag en levestandard som krever at 
vi er to som tjener penger i en husholdning. Hva 
med å senke standarden, gå ned til 150 prosent 
og få mer tid? utfordrer han.

Også graden av fokus på oss selv er en ut-
fordring.

– Vi verdsetter ikke det forpliktende felles-
skapet i like stor grad når vi selv er det høyeste 
målet i livet, når vårt eget livsprosjekt er i fokus.

Eksperimenter
Hanne var spent på hva som ventet henne da 
hun meldte seg på opplegget.

– Det var litt skummelt. Jeg var også redd for 
at det skulle være gateevangelisering. Og for at 
vi skulle være en stor gruppe som skulle «se på 
de fattige».

Hun var også spent på møtet med tiggerne. 
– Hva synes du så langt?
– Det har vært bra og gjennomtenkt. Det jeg 

fryktet på forhånd ble ikke sånn. Det har vært 
utrolig interessant.

Seks uker har deltagerne forpliktet seg til å 
være på samlingene og faste en dag i uken for 
å spare penger til festen de arrangerer for rom-
folket som avslutning på dojoen. Hver dag skal 
de også be en egen bønn og lære seg et rumensk 
ord. I tillegg er deltagerne frivillige en kveld på 
akuttovernattinga for fattige tilreisende som 
Kirkens Bymisjon driver. Hanne liker at det er 
noe konkret de skal gjøre. 

Konkrete handlinger er grunnleggende på en 
Jesusdojo og kalles eksperimenter eller prak-
siser. For Hanne var det sterkt å gå rundt og 

 

Substans
 � Substans er et nettverk for 
askese og aktivisme, med mål 
om å integrere Jesu liv og lære 
i hverdagen, og en del av stif-
telsen Areopagos, som arbeider 
med religionsdialog, studier av 
samtidsreligiøsitet og med å 
formidle kristen spiritualitet.

 � Arrangerer ulike Jesusdojoer 
med forskjellig tema, har  
ukentlig tidebønn og  
arrangerer litteraturkvelder.

 �Grunntanken bak Substans’ 
praksisfokus er troen på at vi  
                       blir det vi gjør.

observere tiggerne i starten; mennesker det er 
lett å overse fordi man får dårlig samvittighet 
og ikke vet hvordan man skal forholde seg til. 

– Men da ble jeg tvunget til å se. Jeg obser-
verte en eldre mann. Han vinket til forbipasser-
ende, men ingen vinket tilbake. Han var ikke 
del av fellesskapet, forteller hun.

Forpliktelsen
Fellesskap og forpliktelse er to viktige stikkord 
for at deltagerne skal få glede av en Jesusdojo. 
Forpliktelsen er så viktig at man nå har begynt 

 
Jesusdojo

 �Dojo er japansk og navnet 
på treningsstudioet innenfor 
kampsport og meditasjon. 
Direkte oversatt betyr det 
«stedet for veien».  

 � Jesusdojo er altså «stedet for 
Jesu vei», en vei som må læres 
gjennom øvelse og praksis 
like mye som gjennom  
studier og samtaler.

 �Har sin opprinnelse i  
fellesskapet ReImagine  
i San Fransisco, USA, som 
ledes av Mark Scandrette. 

 � Ble holdt i Norge for første 
gang i 2009.

 � Eksempler på Jesusdojo: 
Enkelhet, Digital avrusning, 
Stillhet, Moderne slaveri.

 �  Bokanbefaling: Jesusveien - 
eksperimenter underveis  
av Mark Scandrette. 

Hva sa og gjorde Jesus i møte 
med de fattige? Silje Bjørnstad 

utfordrer egen tro i samtale 
med rumenske Camile (t.h.)  

via tolken Loredana (midten).

 det jeg har sett  
 vil prege meg  
videre og påvirke  
mitt syn på tiggerne. 
Hanne Nilsen Nygård

å ta litt betalt av deltagerne for at de skal ha et eierskap til det 
de er med på. Det merkes når noen ikke er helt dedikerte. 
Gratispassasjerer, kaller Aarebrot dem. Det er de som ikke tar 
forpliktelsen på alvor og ikke er så nøye med å gjennomføre 
praksisene de i fellesskap har bestemt seg for å gjøre.

– Er engasjementet labert hos noen – sprer det seg fort, 
sier Substanslederen. 

Dojoen er tidsavgrenset til rundt seks uker for at det skal 
være overkommelig for folk. Samtidig mener Aarebrot at det 
er lenge nok til at deltagerne får en opplevelse av de positive 
sidene ved det å forplikte seg i et fellesskap. For fellesskapet 
er like viktig som forpliktelsen. Fellesskapet skaper engasje-
ment. Aarebrot påpeker at det for mange også er godt å vite 
at de er flere om samme sak. Dessuten kan det være ekstra 
motiverende når man står til ansvar for det man gjør også 
for noen andre enn seg selv.

– Kan man ikke gjøre dette alene?
– I teorien ja, i praksis…? Aarebrot ser tvilende ut.
– Tro praktiseres i fellesskap. Apostlene var et fellesskap, 

og Jesus sendte aldri ut en og en, svarer han.
– Det er jo seks dager i uka du er for deg selv. Men da vet 

du også at det er ti andre som har samme fokus som deg, 
legger han til.

disippelskap
Selv om dojo-begrepet er japansk, kommer Jesusdojoen fra 
San Fransisco i USA. Aarebrot ble kjent med konseptet da 
han og kona bodde der i 2008 gjennom det kristne felles-
skapet ReImagine, ledet av Mark Scandrette. Aarebrot in-
troduserte det i Norge allerede året etter da han arrangerte 
den første Jesusdojoen, og i dag har konseptet spredd seg til 
Gøteborg i Sverige og flere steder i Norge.

Opplegget varierer, men har en del felles trekk: En Jesus-
dojo varer som regel i seks uker, med en samling i uka. På 
samlingene leses alltid en bibeltekst, gjerne flere ganger med 
stillhet mellom lesingen. Noen ganger er det gruppesamtale. 
Lederen eller noen utenfra har så en kort undervisningsbolk 
rundt det aktuelle temaet.

– Så har vi en check-in hvor vi snakker om hvordan det 
har vært siden sist vi møttes. Hva som har vært bra, hva som 
har vært dårlig og refleksjoner rundt det. Før vi avslutter 
får alle instruksjoner om hva som skal skje til neste gang, 
forteller Aarebrot.
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de 10 vanligste fobiene i Norge
1.  Odontofobi – tannlegeskrekk
2.  Sosialfobi – angst for sosiale situasjoner
3.  Akrofobi – høydeskrekk
4.  Araknofobi – angst for edderkopper
5.  Hematofobi – angst for blod
6.  Laliofobi – angst for å snakke/holde taler
7.  Achluofobi – mørkredd
8.  Klaustrofobi – angst for lukkede rom
9.  Aichmofobi – sprøytefobi
10. Fonofobi – telefonangst

Kilde: fobier.net

Smittsomt humør
Forskning publisert i British 
Medical Journal viser at du øker  
sjansen for å kjenne deg glad  
med 15 prosent om  
du omgir deg med  
mennesker som er  
lykkelige. 

Kriseplan på telefonen
SØrLANdET SyKEHuS har utarbeidet en egen app som skal hjelpe 
folk med psykiske problemer å forebygge og håndtere kriser. App´en 
«MinPlanNorge» baserer seg på en anerkjent metode, også kjent som 
kriseplan eller mestringsplan, som allerede benyttes i arbeidet med  
forebygging av selvmord, i følge sykehusets nettside.

– Vi tror man oppnår økt tilgjengelighet til planen dersom den ligger  
lagret på telefonen. En plan for hva man kan gjøre i en krisesituasjon har 
vist seg å være avgjørende for mange fortvilte mennesker, slik at de har 
greid å avverge at den blir livstruende, uttaler klinikksjef Oddvar Sæther.

– Er du ikke redd for at dette bare blir for spesielt in-
teresserte når det kalles dojo? Hvorfor ikke bare si Jesus-
etterfølgelse?

– Jeg tror begrepet vekker nysgjerrighet, spesielt blant 
de yngre. Vi må jobbe med språk og ord for å nå lenger. 
Det er jo disippelskap vi holder på med, selv om vi ikke 
kaller det det. Og så er det viktig å si at dette er noe annet 
enn et kurs fordi praksiselementet er så sterkt. Vi møtes 
en gang i uka i seks uker, men det er det som skjer mellom 
hver samling som er viktig, svarer Aarebrot.

– Hvem kommer på en Jesusdojo?
– Alt fra statskirkelige og frikirke, adventister, pinse-

venner og katolikker. Hovedvekten er folk i 20-årene.  
Studenter. Men vi har folk opp til 50-60 år. Den eldste til 
nå var 69 år, svarer han.

Moralske muskler
– Har dette noen varig effekt eller er det sånn at man skjer-
per seg i noen uker og så er man ferdig og fortsetter som før?

– I verste fall kan det bli en variant av jojo-slanking. 
Man vender fort tilbake til det gamle, innrømmer Aarebrot. 

– Men på sitt beste kan det fungere som en kick-off. 
Man kommer godt i gang, det skjer en gradvis utflating, 
men man tar med seg noe videre.

Substanslederen mener det er naturlig at man ikke har 
samme intensitet i etterkant av Jesusdojoen som under-
veis. Samtidig har man da blitt bevisst både egne tanker 
og handlinger og tar det med seg i hverdagen.

– Det er en måte å opparbeide oss moralske og åndelige 
muskler på, og for mange er dette en øyeåpner, sier han. 

For noen kan det handle om å ta med seg de 15 minut-
tene med stillhet videre i hverdagen etter en Jesusdojo om 
stillhet. For andre kan det være at man er mer bevisst egen 
mobilbruk.

Liv og lære kombinert
Dette er den tredje Jesusdojoen Silje er på. Den første 
gjorde hun i 2010 og den handlet om pengebruk og det å 
leve enklere. Hun bekrefter det Aarebrot sier.

– Det ligger i dojoens natur at du forplikter deg disse seks 
gangene og kan kjøre på. Jeg hadde nok ikke et like bevisst 
forhold til pengebruken et halvt år etter den første Jesus-
dojoen som like etterpå. Men jeg er ikke tilbake der jeg var. 

– Hvorfor ble du med på dette?
– For å øve meg på å leve mer slik jeg egentlig vil.
Silje forteller hun var opptatt av å leve enklere, men ikke 

visste hvor hun skulle starte. 
– Det å se på det sammen med noen andre og gjøre 

konkrete øvelser var bra. Jeg opplever at kirka har gode 
intensjoner og snakker mye om det som er godt, men at vi 
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 Jeg tror mange savner  
 et  «hvordan gjør vi dette –  
hvordan kan vi leve ut det vi tror?».  
Silje Bjørnstad 

 � Latter øker antallet hvite blodlegemer 
som igjen styrker immunforsvaret. 

 � Latter lindrer smerter fordi latteren øker 
nivået av endorfiner, som er kroppens 
egen smertestiller. 

 � Latter gir bedre lungekapasitet fordi  
latterhikstene øker pusteevnen og  
oksygennivået i blodet. Det kan særlig 
komme mennesker med astma eller 
bronkitt til gode. 

 � Latter er god trening, på lik linje med  
roing eller jogging. Den øker blodtil-
førselen til muskler og organer, og  
bedrer fordøyelsen.

 � Læreevnen blir bedre gjennom latter. 

 � Velværet øker fordi du blir mer positiv 
til omgivelsene og mindre irritert over 
småting. 

 � Latter gir hjelp mot stress fordi latter  
gir ro, harmoni og avspenning. 

Kilde: newton, nrk.no

mangler verktøy til å sette det ut i livet. 
Jeg tror mange savner et «hvordan gjør 
vi dette - hvordan kan vi leve ut det vi 
tror?».

Selv opplevde hun å veksle mellom 
det å bli overopptatt av å forvalte egne 
penger riktig, og det å bare lukke øy-
nene og la det skure og gå. Fellesskapet 
ga Silje noen å snakke og gjøre konkrete 
grep med, som var opptatt av de samme 
tingene.  

– Hva fikk du ut av det?
– Vi satte blant annet opp personlige 

budsjett og regnskap. Det åpnet øynene 
mine for hva jeg faktisk brukte pengene 
mine på, og hvordan jeg ville omprio-
ritere på en måte som jeg også kunne 
leve med på sikt.

Har blitt preget
Hanne er så langt fornøyd med sin første 
Jesusdojo.

– Dette er en god måte å praktisere 

tro på. Og det utfordrer meg, sier hun.
– Jeg fortsetter nok ikke å lære gloser. 

Men det jeg har sett vil prege meg videre 
og påvirke mitt syn på tiggerne. Jeg leg-
ger mer merke til dem nå, og forsøker 
å ta deres liv mer inn over meg. Men 
det er krevende å ta inn over seg andre 
menneskers smerte.

Dessuten har hun sett at romfolkets 
situasjon er mye mer kompleks enn det 
som kommer fram blant annet i media. 

– Vi forenkler for mye. Det er lett å la 
det vi hører fra andre eller fra media om 
hvordan de er, forme vårt inntrykk. Jeg 
tror vi mennesker har lett for å plassere 
andre i båser, så vi slipper å ta inn over 
oss situasjonen deres, og det gjør noe 
med synet vårt på dem, legger hun til.

På gata i Oslo tas det farvel med de 
rumenske kvinnene. Men først inviteres 
de på fest. 

– Jeg gleder meg til å ha et møte der 
vi møtes på likefot, sier Silje. 

gode grunner  
til å le …Silke Bjørnstad 

har hatt stort utbytte 
av å delta på Jesusdojo.

Alle foto: Shutterstock


