
     

Manipulasjonens  
forførende makt

Undervisning av Gerard Oord i Spiren søndag 16. desember 2012.



          

Hva er manipulasjon?
Manipulator er fra latin, manipulus, 
som betyr håndfull.

I samfunnsvitenskapene brukes 
uttrykket manipulator om en som 
får folk til å gjøre som han/hun vil, 
gjerne uten at noen merker det.
Manipulerende adferd blir i de 
fleste tilfeller forbundet med noe 
negativt.

Manipulering kan også brukes 
i positiv forstand, f. eks når en 
fysioterapeuter eller kiropraktorer 
bevisst bruker håndverk til behan-
dling.



          

Manipulasjon 
i historien
I verdenshistorien er det flere 
framtredende eksempler på poli-
tiske ledere og bevegelser som har 
brukt manipulasjon i stor stil, for 
eksempel...
Adolf Hitler og nazistene
Mao Zedong i Kina
Josef Stalin i Sovjetunionen

I totalitære systemer er det mye 
lettere at store folkemasser kan bli 
manipulert.

Se f.eks. filmen “The Wave - 1981 
A True Story” på YouTube.



          

Guds lys på manipulasjon
Det er lett at vi alle tar i bruk ma-
nipulerende metoder som ikke er 
Gud til behag for å få andre til å 
gjøre det vi ønsker å oppnå... 

I maktposisjoner, enten som poli-
tikere, menighetsledere, ledere i 
næringslivet, lærere og foreldre 
etc, er vi ekstra utsatt for å mis-
bruke maktposisjonen til manipu-
lasjon. Har dere eksempler på  

manipulerende metoder som 
ikke er Gud til behag?



          

Mer om manipulasjon
En fellesnevner for manipulerende 
mennesker er behovet for å føle 
seg bedre enn andre. 

Kjennetegn: Redde for å ta ans-
var. De liker ikke at andre skal 
bedømme det de har gjort. Dårlige 
til å forholde seg til kritikk, mens 
de hungrer etter positiv anerkjen-
nelse. 
Har du av og til vært utsatt for en 
som har fått frem dårlige følelser i 
deg, og fått selvtilliten din
til å synke? Da har du antakeligvis 
vært i kontakt med et manipuler-
ende menneske.

Det å oppdage manipulerende 
mennesker i tide vil spare deg for 
mye unødig lidelse.
Det er ulike grader av manipulas-
jon. Fra psykopater til de som fun-
gerer godt sosialt og som fremstår 
som helt normale.
Ja de kan faktisk være utrolig hyg-
gelige og imøtekommende, posi-
tive og blide. Likevel har de en 
skjult agenda: Å vinne over andre.
Skaper usikkerhet i andre og få 
andre ut av balanse ved å angripe 
deres psykologiske forsvar.
 
2. Kor. 11,12-21.



          

Drivkraften til manipulerende 
mennesker
Ulike typer aggresjon...

åpenlys aggresjon
passiv aggresjon
kanalisert aggresjon
skjult aggresjon

Funn tyder på at foreldre til mm 
har satt ustabile grenser og de har 
gitt en forvirrende oppdragelse.
Veldig ofte har de et fordreid  eller 
lavt selvbilde. 

Psykologiskforsvar.

Forsvarsmekanismer. 
Selvironi (ikke ta seg selv høytide-
lig)
Ignorering (Ordspråkene 19,11)
Judas 1, 16-19.  og 2. Petersbrev 
2, 12-23.



          

Taktikk og metode
1 Løgn
2 Distrahering
3 Gi vage svar
4 Skape skyldfølelse i deg
5 Sarkasme
6 Snakke stygt om/baksnakking av 
andre.
7 Befalinger
8 Skylde på andre



          

Manipulasjon i menigheter
Sitat fra bok av Edin Løvås:

”I pengesaker er psykopater livs-
farlige for menigheter og kirker.
De kan komme til å drive igjennom 
vanvittige prosjekter for å skape 
monumenter over seg selv.
En skrytbygning av en kirke, et 
overdimensjonert orgel, og kost-
bare kunstverker som menigheten
ikke har råd til, kan bli resultatet. 
Enden på det hele kan være  
økonomisk kaos og store
bekymringer. Men slike mennesker 
tenker ikke på konsekvensene.

De har aldri annet enn sitt eget 
storhetsvanvidd i fokus.”

Også i næringslivet har vi sett 
skjebnesvangre eksempler på 
dette. I Fil. kap. 2 ser vi at Jesus 
akkurat gikk den motsatte veien. 
Han fikk et stort navn over alle  
andre navn fordi han ydmyket seg 
selv og hatet all storhet.



          

Manipulasjon i skole m.m.
Skolen er et sted hvor det kan 
foregå mye manipulasjon.
Læreren slår ned på elevene slik 
at de mister troen på seg selv og
føler at de aldri gjør det bra nok. 

Slik kan det også være blant krist-
ne. Mange kristne sliter med et 
dårlig selvbilde og føler at de alltid 
kommer til kort. Det er lett å sette 
andre under press istedenfor å fris-
tille hverandre.

Konkurranse (selvhevdelse)
Man kan manipulere i bønn og pro-
fetier.

Et våpen noen kan bruke er å 
spille på frykt i barneoppdragelsen 
og på kristne møter. F. eks. kan 
budskapet om at “Jesus kommer 
snart” framstilles på en måte som 
skaper usunn frykt. Noen har fått 
mareritt pga det de har hørt i barn-
dommen om dette tema.

Her gjelder det å be bønnen fra 
Salmene “Ransak mitt hjerte Gud 
og ser om jeg er på fortapelsens 
vei.”



     

Avslutning
Hvordan få et godt selvbilde, slik at 
vi unngår å bli offer for manipulas-
jon og ikke selv føler et behov for å 
manipulere?
 
Bli overbevist om at Gud er glad i 
deg. 
Meditere på følgende skriftsteder. 
Ef. 2, 4-8 Rom. 5, 8.
Jesus sier. dere har ikke utvalgt 
meg, men jeg har utvalgt dere. 
Joh. 15, 16
1 Joh. 4, 16 . Det gjelder å komme 
til tro på den kjærligheten Gud har 
til oss. 

Bli gjennomsyret av den troen.  Da 
vil vi ikke så lett bli en kasteball og 
et bytte for manipulanten. 1 Peter 
5, 5-10.


