
Hvordan kritisere? 
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Vi skal nå se på hvordan vi på en bibelsk måte kan 

kritisere. Kritikk er et ord som ofte har veldig negativ 

klang, men i Bibelen blir ord som «tilrettevisning» og 

«irettesettelse» brukt på en positiv måte som 

nødvendigheter. 

Kritikk er ikke valgfritt 

Både det å møte kritikk og det å kritisere krever mye 

ydmykhet. Og begge deler er viktig. For det vil komme 

tider da du ifølge Guds Ord er nødt til å kritisere, eller 

«tale til rette», som det står i Bibelen. På grunn av din egen 

synd vil det også komme tider da det er rett av andre å tale 

deg til rette, og da gjelder det at du responderer rett. 

Enkelte kan tenke at det å kritisere eller å irettesette er 

valgfritt. Jesus gjør det veldig klart at dersom noen synder 

så er det ikke valgfritt å irettesette: 

«Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til 

rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet 

din bror.» (Matt 18:15) 

Å tale en bror som synder til rette er et imperativ, altså noe 

vi må gjøre. Jesus gir oss ikke bare et råd som vi står fritt 

til å vurdere. Jesus sier hva vi faktisk skal gjøre. I Matteus 

18:16-17 forteller Jesus også at dersom den som synder 

mot deg ikke omvender seg, så skal du irettesette ham 

sammen med flere andre. 
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Hvordan irettesette? 

Ettersom det er en kristens plikt å noen ganger irettesette 

blir det store spørsmålet, hvordan gjør vi det? 

Er det rett å irettesette? 

Det først du må være sikker på er om det er rett av deg å 

irettesette. Har den andre syndet? Eller kan det være at du 

har misforstått noe? Da kan det være lurt å stille noen 

spørsmål til den andre slik at du ikke sier noe feil. 

I tillegg bør du granske deg selv og dine egne motiv. Jesus 

er tydelig på at vi ikke skal forsøke å ta ut flisen i den andre 

sitt øye mens vi selv har en bjelke i vårt eget øye (Matt 7:1-

5). 

Dersom du ikke kan se at du har uoppgjorte synder og er 

sikker på at den andre har syndet og ikke har omvendt seg 

fra det kan du irettesette. 

Kritiser alene 

Dersom en annen kristen lever i uomvendt synd skal du 

først irettesette personen alene, slik Jesus sier i Matt 18:15. 

Dersom han eller hun ikke vil omvende seg skal du ta med 

deg flere for å irettesette, slik det står i versene etter. Det 

finnes likevel tilfeller der man skal kritisere offentlig. I 1. 

Tim 5:19-20 virker det for eksempel som om eldste som 

synder skal bli offentlig irettesatt i menigheten fordi de har 

en spesiell rolle som eksempler og en offentlig 

irettesettelse fremfor hele menigheten da vil virke en 

spesiell frykt i hele menigheten, som også vil holde 

menigheten borte fra synd. 



I tillegg finnes det også andre arenaer der man kan og bør 

kritisere offentlig. For eksempel kan noen ha gått ut i 

offentligheten og sagt noe som ikke stemmer, enten i form 

av en direkte faktafeil, eller i form av et teologisk syn. 

Siden den andre da først har gått offentlig ut er det ikke feil 

av deg å offentlig kritisere. 

Begynn med bekreftelse 

Dersom du mener at en annen tydelig tar feil, kan det være 

fristende å begynne rett på med hva som er galt. For er det 

ikke bra å være tydelig og ikke gå rundt grøten? 

Likevel er det nesten alltid bedre å begynne med å bekrefte 

den andre. Dette er spesielt viktig skriftlig, da den andre 

ikke hører ditt toneleie i kritikken. Fortell gjerne den andre 

at du setter pris på han/henne og at du ønsker den andre 

det beste, at du ikke er sint osv. Dersom den andre forstår 

at du bryr deg om, og setter pris på ham/henne blir det 

enklere å ta imot det du sier. 

Vær mild 

Ingen av oss liker naturlig å bli kritisert. Derfor er det 

viktig at dersom man skal irettesette noen etter at de ikke 

har vendt seg bort fra synd, så gjør man det i ydmykhet, på 

en mild måte. 

«Mildt svar demper harme, men et sårende ord vekker 

vrede.» (Ord 15:1) 

Får du veldig lyst til å gi den andre rett dersom den andre 

bruker sterke og harde ord når han kritiserer deg? For de 

fleste av oss blir det mye vanskeligere å ta imot 



tilrettevisning når den andre er hard. Hvis du ønsker at 

kritikken din skal nå inn til den andre er det altså viktig at 

du er mild. 

Dersom kritikken er muntlig vil en mild kritikk ikke bare 

vise seg i valg av ord, men også tonefall og kroppsspråk. 

Husk at dersom du kritiserer skriftlig, så hører ikke leseren 

ditt tonefall, og dermed er det ekstra viktig å rette ord, da 

leseren gjerne kan oppfatte din kritikk hardere enn du 

mente det. 

Vær tydelig! 

Det at du skal begynne med å bekrefte den andre og være 

mild betyr ikke at du skal være utydelig. Faktisk vil 

utydelighet bare forkludre problemet og kunne føre til at 

problemet forblir uløst. 

Vi kan noen ganger oppfatte ulike ord og setninger 

forskjellig, så det er viktig at det ikke er noe tvil om hva du 

mener, slik at den andre ikke misforstår deg. 

Ingen absolutt fasit! 

Selv om dette kan være gode retningslinjer for hvordan vi 

skal irettesette, så finnes det likevel ikke en absolutt fasit 

for nøyaktig hvordan man skal gjøre det. 

Jesus irettesatte for eksempel fariseerne svært skarpt, var i 

en del tilfeller ikke så veldig mild og fortalte dem heller 

ikke at han satte pris på dem før han irettesatte dem. Noen 

skal vi altså irettesette skarpt mens andre skal vi irettesette 

mildt. 



Hvordan kan vi vite hva vi skal gjøre når? Vel, en god regel, 

som vi ser ut fra Jesu og Paulus sin tjeneste er at man skal 

være spesielt skarp mot vranglærere. 

Så skal man være mer mild mot de man antar er brødre. 

Det trenger likevel ikke å hindre oss i å røske hardt i noen 

som trenger det spesielt mye. Dette ser vi at Paulus gjorde i 

Korinterbrevene og Galaterbrevet (1. Kor 5:1-2; 6:6-8, 2. 

Kor 11:19-21, Gal 3:1). 

Noen du burde snakke med? 

På samme måte som vi trenger å prøve vårt eget hjerte for 

å finne ut om andre har grunn til å irettesette oss for noe så 

bør vi også tenke over om det er bekjennende kristne rundt 

oss som vi må irettesette. Dette er ikke noe du skal gjøre 

fordi du liker å peke på andres feil. Men du skal gjøre det i 

kjærlighet, fordi det er det beste for den andre, til Guds 

ære. 

Det finnes også tilfeller der andre ikke tydelig har syndet. I 

stedet for å enten irettesette eller ikke gjøre noe kan det da 

ofte være lurt å stille noen spørsmål. Spørsmålene kan 

både være en viktig påminner for en som er på vei ut i 

synden og samtidig avdekke om du bør irettesette den 

andre eller om du har misforstått noe ved situasjonen. 

 


