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At bønn er kristenlivets åndedrett, og at bønn er kirkens pulsslag, er slagord 
mange kristne har hørt i årtier. Hva bønn er, er imidlertid mindre diskutert. Er 
bønn det samme som å sitte med foldede hender og lukkede øyne i sitt lønnkam-
mer, eller i en bønnegruppe? Selvsagt er bønn mer enn det. Prester vet at gudstje-
nesten er bønn. Liturgien er strukturert over en dialogisk rytme der Gud tiltaler 
oss mennesker, og der vi svarer på Guds tiltale gjennom klage, bekjennelse, lov-
prisning og eksplisitte formuleringer av bønnebegjær for oss selv, kirken og ver-
den. Som tilsvar gir Gud oss velsignelse, tilgivelse, gjenopprettelse, nåde og mye 
mer. Men bønn er mer enn dette. Bønn kan være ordløs, den kan være aktivistisk, 
den kan være kontemplativ eller ha eksplisitte mål.

 «Alt håp er bønn» skriver Gustaf Wingren. Må bønnen adresseres til en gud-
dom for å være bønn? Hva forventer vi når vi ber? Forventer vi et svar? En end-
ring? Indre ro? Fellesskap? Spørsmålene er mange, og svarene er mange. I dette 
nummeret ønsker vi å gi eksempler på ulike former for bønn og spiritualitet. Vi 
presenterer tekster om kontemplativ bønn, om ignatiansk spiritualitet, om bruk av 
bønnekrukker i lokalmenigheter, og om en form for bønn som reiser særlig man-
ge aktuelle problemstillinger: Bønn ved sykesengen. Vi presenterer eksempler på 
muslimske og kristne bønner, og en tekst om prosessen mot å formulere bønner. 

I dette nummeret byr vi også på debattinnlegg, og vi oppfordrer leserne til å 
sende inn tekster om aktuelle tema i kirke- og samfunnsliv. Samtidig vil vi få ønske 
alle våre lesere en god sommer!

Merete !omassen, redaktør 

BØNN

LEDER
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TAUS BØNN

«Når kroppen er i ro, ber den,» skal 
Wilfrid Stinissen ha sagt1. Dette ut-
sagnet kan være et godt innsteg til den 
tause bønnen. Det utfordrer en tra-
disjonell, protestantisk forståelse der 
bønn i stor grad er knyttet til bruk av 
ord, til bevisstheten. Bønnen opple-
ves derfor hovedsakelig som mental 
og ikke kroppslig. I sin ytterste konse-
kvens kan det føre til at vi tror det er 
våre tanker om og bønn til Gud, som 
holder Gud fast i livet vårt og i verden. 
Underforstått – hvis ingen ber med ord, 
vil Gud ikke være til stede i eller bry seg 
om verden. Intet kan være mer feil, og 
den tause bønnen kan åpne øynene våre 
for dette.

HVA ER BØNN? 
Bønn er ett av !ere begreper som kan 
brukes for å beskrive samværet mel-
lom den treenige Gud og menneske-
heten som kollektiv og individ. Som i 
alle andre relasjoner "nnes det også 
i denne relasjonen et stort spekter av 
samværsformer. De første kristne2 var 
opptatt av å oppfylle Pauli ord: «Be uav-
brutt.»3. Forutsetningen for å kunne be 
uavbrutt, er at vi oppdager at bønn ikke 
handler om å holde praten gående, men 
at vi overalt og til enhver tid be"nner 
oss i gudssamværet, uansett om vi vet 
om det eller ei, eller om vi tenker på 
det eller ikke. Alltid er Gud der. O#e er 
ikke vi der. Fordi vi ikke er hjemme hos 
oss selv, i vår egen kropp. Bønn hand-
ler derfor om å bli oppmerksom på det 
som allerede "nnes, det kjærlighetsful-

Anna Ramskov Laursen
Cand. theol og prest, Sandnessjøen                                                  
annaramskov@hotmail.com 

MAGASIN
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le nærværet til den treenige Gud4. 
Å komme til ro i kroppen kan bidra 

til å bli oppmerksom på dette nærværet. 
Paradoksalt nok kan bønnen også opple-
ves mer åndelig i motsetning til mental, 
når kroppen blir involvert. For det ån-
deliges sfære er forankret i kroppen og 
be"nner seg dypere og er mer essensiell 
enn bevisstheten i et menneske. Det vil 
si, også den som er født uten språk, uten 
bevisst å kunne henvende seg til Gud, 
kan be, fordi bønn handler om samvær.

TAUS BØNN
I den tause bønnen er vi stille i samværet 
med den treenige Gud. Det vil o#e "n-
nes rom av stille bønn også for den som 
vanligvis ber med ord. Men når bønnen 
over tid fordypes, fører det gjerne til at 
bønnen blir enklere. Det blir færre ord 
og mer tillit og hvile. På vei mot den 
tause bønnen, kan noen oppleve at det 
gradvis blir vanskeligere å bruke ord, og 
for enkelte kan det stoppe helt opp.  Det 
kan komme en følelse av at det ikke "n-
nes noe vi kan be Skaperen om, som den 
kjærlige Gud ikke allerede har tenkt på 
og vet om. Gud vet – det holder. Sakte 
kan ordene stilne, og vi kan bare være i 
denne relasjonen.

KROPPSLIG RO
Veien dit begynner med å "nne den 
kroppslige roen. Det er imidlertid van-
skelig for mange i dag. For noen kan løs-
ningen være å gå seg en tur eller gjøre 
enkle, kroppslige øvelser, før man setter 
seg ned i bønn. Det går også "nt an å be 

eller meditere med for eksempel resita-
sjonsmeditasjon5 mens man går. Men 
den tause bønnen forutsetter at kroppen 
er i ro, så vi ikke blir utsatt for mange ek-
sterne sanseinntrykk i stillheten. Først 
når kroppen er i ro, kan vårt indre stilne. 
Eller kan den?

INDRE URO
Wilfrid Stinissen sier: «Det eneste sjelen 
har å gjøre, er å holde seg fri og uhindret 
av alle fastlåste forestillinger og tanker, 
og hvile i stillhet og ro uten den minste 
bekymring for hva hun skal tenke eller 
meditere6.» 

Jo takk, «det eneste …» Den som har 
forsøkt å være stille i bønn, vet at den 
stillheten innen sju sekunder har blitt 
splintret av et bombardement av tanker, 
assosiasjoner, minner, sansninger, stem-
ninger og følelser. Det er som en !okk 
viltre barnehageunger er sluppet løs inn-
vendig. Alle forsøk på å disiplinere dem 
og holde dem i ro, er spilt. For slik det 
er et barns vesen å leke og bevege seg, er 
det tankenes vesen å la seg tenke og kaste 
seg inn i bevisstheten. Det kan vi ikke be 
oss bort fra. Men det "nnes hjelp. Ikke 
minst "nnes det mye praktisk erfaring 
knyttet til vår kristne tradisjon.

KONTEMPLATIV BØNN 
OG MEDITASJON 
Det er i møte med den indre uroen at 
mange søker til i de kontemplative bøn-
ne- og meditasjonsformene i kristen tra-
disjon. Inkorporert i dem "nnes også en 
måte å forholde seg til alt som forstyrrer. 
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Denne måten kan riktignok være for-
skjellig i de ulike formene, men ingen 
av dem har som mål å få bort tankene, 
det vil si utslette bevissthetsinnholdet. 
Dette siste kalles kvietisme og har vært 
ansett som sekterisk i kristen tradisjon. 
Det handler snarere om å !ytte opp-
merksomheten fra uroen og over på noe 
annet eller å "nne en kjerne av ro under 
uroen. I noen former kan det brukes en-
kle, repetitive ord eller lyder, som for ek-
sempel ‘Jesus’, for å komme til ro i7. 

Den tause bønnen er derfor verken 
stille eller nødvendigvis helt ordløs. Men 
i den tause bønnen gjør vi kroppen stille 
og lar vår trang til å bruke mange ord 
ligge. Vi er passive, så Ånden kan bringe 
alt det som romsterer i oss fremfor den 
treenige Gud, slik Paulus sier i Romerne 
8,26-27: «På samme måte kommer også 
Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi 
vet ikke hva vi skal be om for å be rett, 
men Ånden selv går i forbønn for oss 
med sukk uten ord. Og han som gran-
sker hjertene, vet hva Ånden vil; for 
Ånden ber for de hellige etter Guds 
vilje.» 

Når kroppen er i ro og vi blir bevisst 
uroen i vårt indre, ser vi vår åndelige fat-
tigdom og svakhet. Vi vet ikke hvordan 
vi skal be rett, hva vi skal gripe tak i, og vi 
klarer ikke en gang å være stille hos Gud. 
Men Ånden bringer all denne indre uro-
en og smerten frem for Skaperens ansikt. 
For Åndens oppgave er å rense og pusse 
opp det indre huset vårt, så Kristus kan 
vokse i oss. Vår oppgave er å la det skje. 
Vi trenger ikke å tenke på det. Vi trenger 

ikke å tenke på Gud en gang, for da er vi 
i det mentale. Vi bare er. 

Ethvert oppussingsarbeid er en støy-
ende og urofremkallende a$ære mens 
det pågår. Slik er også det indre arbeidet. 
Vi vet ikke alltid hva som foregår. Ånden 
er som vinden ikke gripbar, men vi kan 
over tid se og merke resultatet av arbei-
det. I den prosessen kan det også sakte 
"nne sted en indre heling. Det kan vokse 
frem en kjerne av indre ro, som "nnes 
der uansett hvor mye det ellers stormer 
på innsiden eller utsiden. 

TEMPELKROPPEN
Over tid kan det altså oppstå en indre 
stillhet i den tause bedende eller medi-
terende. Men selv for en dreven medi-
terende utgjør denne fullstendige indre 
stillheten o#e bare øyer på sekunder 
gjennom en meditasjonsøkt. Likevel 
skjer det en fordypning. Sakte kan vi 
oppdage at under all den uroen som kan 
"nnes i oss, bor noe større. Der "nnes 
den kilden som Jesus snakker om8, den 
kilden som er Ånden og som vi drikker 
av når vi er i samværet med den treenige 
Gud. Og ikke bare det. Vi kan oppleve 
det som mystikerne i den kristne tradi-
sjonen alltid har hevdet. 1900-tallsmys-
tikeren %omas Merton snakket for 
eksempel o#e om å oppnå gudserfaring 
ved å gå til ens indre senter og derfra inn 
i Guds senter9.  Og 1200-tallsmystikeren 
Mester Eckhart skal ha sagt: «Det "nnes 
i sjelen et sted der Gud bor. Og det "n-
nes i sjelen et sted der sjelen bor i Gud.» 

Den tause bønnen har et potensiale til 
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å frigjøre oss fra våre iboende, begren-
sende gudsbilder og la oss oppdage den 
levende, allesteds iboende, kjærlighets-
fulle, personlige, ufattelige Gud. Som av 
hele sitt hjerte ønsker å gjøre hver men-
neskekropp til sitt tempel10. Den tause 
bønnen bringer oss inn i Guds tempel, 
kroppen, der den treenige Gud bor. Der 
trer vi inn i ordløs tilbedelse, inn i for-
eningen med den kjærlige Gud. Vi vet 
ikke hvordan det skjer, og det er ikke 
noe vi får til. Vi bare er. Der kan vi igjen 
ta i bruk bønneordene om vi ønsker det, 
men nå har de fått en ny dimensjon. De 
skal ikke bringe Gud til verden, men de 
kan bringe verden til Gud – i oss. Og 
dernest kan de bringe Gud til verden 
gjennom oss, når vi går ut og elsker vår 
neste med den kjærligheten vi selv har 
møtt. 

Og alt dette kan skje, når kroppen er i 
ro, og vi er tause i bønn. 

Litteratur
Laursen, Anna Ramskov (2013): Veier til helhet. 

Lær å meditere i kristen tradisjon. Oslo: 
Verbum Forlag.

Pennington, M. Basil, O.C.S.O (2001/1982): 
Centering Prayer. Renewing an Ancient 
Christian Prayer Form. New York: Image 
Books, Doubleday.

Stewart, Columba (1998): Cassian the Monk. New 
York, Oxford University Press.

Stinissen, Wilfrid (2002): Lenger inn i bønnens 
landskap. Oversatt av Gisle Skeie. Oslo: Luther 
Forlag.

Fotnoter:
 1 Dette er ett av disse sitatene som følger en gjennom 

livet. Jeg vet ikke lenger vet hvor det er hentet 
fra, men det har blitt tillagt Wilfrid Stinissen.

  2 Stewart, 1998, s 100.
  3 1. Tess. 5,17.
  4 Et lite apropos: I en tid med stort fokus på det 

oppmerksomme nærværet (mindfulness) i 
samfunnet kan det være verdt å minne om 
at den kristne tradisjonen har vært opptatt 
av oppmerksomt nærvær fra begynnelsen. 
Men det har handlet om å bli oppmerksom på 
gudsnærværet, på Guds tilstedeværelse i alt og 
overalt. Der igjennom har mennesket også blitt 
bevisst seg selv og sin egen rolle i verden.

  5 I resitasjonsmeditasjon gjentar vi rolig og rytmisk 
samme setning igjen og igjen. Jesusbønnen kan 
brukes på dette viset: «Herre Jesus, Guds Sønn, 
forbarm deg over meg.» Også mange andre 
setninger fra Bibelen og fra bønner, salmer 
eller sanger kan brukes: «Herre, vis meg din 
vei og gjør meg villig til å gå den» (Birgitta av 
Vadstenas bønn); «Vær ikke urolig, vær ikke 
redd, den som har Kristus mangler ingen ting»; 
«I stillhet og tillit skal din styrke være» (Jesaja 
30,15), etc.

  6 Stinissen, 2002, s 100.
  7 Slik er det for eksempel i Centering Prayer-

metoden fra !omas Keating, i Jesusbønnen 
når den brukes kontemplativt og i Christian 
Meditation-tradisjonen fra John Main og 
Laurence Freeman, se Laursen, 2013.

  8 Jf Jesu ord i Johannes 7,38-39: ««Den som tror på 
meg, fra hans indre skal det, som Skri"en sier, 
renne elver av levende vann.» Dette sa han om 
Ånden de som trodde på ham, skulle få.»

  9 Pennington, 2001/1982, s 55.
  10 1. Kor. 3,16; 2. Kor. 6,16.
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MARTYRENES 
ØKOMENIKK

Selv om de teologiske læresamtalene har 
en viktig funksjon i enhetsarbeidet må 
vi ikke overse økumenikkens åndelige 
dimensjon. Det annet Vatikankonsils 
tale er meget klar når vi i dekretet om 
den katolske kirke og de kristnes enhet 
leser at det "nnes ingen sann økume-
nikk uten indre omvendelse: 

Derfor skal vi bønnfalle Den Hellige 
Ånd om en oppriktig uselviskhet, ydmyk-
het og tålmodig tjenestevilje, samt et bro-
derlig og åpent sinnelag overfor andre. .. 
At vi i ydmykhet ber Gud og våre adskil-
te brødre om tilgivelse, som og vi forlater 
våre skyldnere. Denne hjertets omven-
delse og et liv i hellighet er, sammen med 
de private og o"entlige bønner for de 
kristnes enhet, i sannhet sjelen i hele den 

økumeniske bevegelse, og kan med rette 
kalles den åndelige økumenikk (Unitatis 
redintegratio 7 og 8). 

I sin preken ved 850-årsjubileet for 
Nidaros erkebispedømme i 2003 – alt-
så vel 40 år etter konsilet - understre-
ket kardinal Walter Kasper, at vi ikke 
kan nå våre økumeniske mål bare ved 
hjelp av våre kre#er. Kirkens enhet 
kan ikke konstrueres eller organiseres. 
«Kirkens enhet er Den Hellige Ånds 
gave. Kirkens enhet vil være Åndens 
verk. Derfor forutsetter ekte økume-
nikk felles bønn om at forsoningens 
og enhetens ånd må komme over oss. 
Denne bønnen er økumenikkens hjerte 
og sjel». 

Kasper som i nesten ti år ledet Det 
pavelige råd for kristen enhet, la stor 
vekt på ”åndelig økumenikk”; å knytte 
vennskapsbånd mellom kristne fra 

Else-Britt Nilsen
Dominikanersøster/Prof. II, MF                                                    
e.b.nilsen@teologi.uio.no 

MAGASIN
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forskjellige trossamfunn, grunnfestet 
i bønn og forenet i Ånden, og at det i 
tidens løp kan forvandle konteksten der 
de teologiske og ekklesiologiske pro-
blemene blir studert og gjennomgått. 
Samtidig må man unngå fallgruven å 
gjøre åndelig økumenikk til et alterna-
tiv eller en erstatning for de teologiske 
læresamtalene.   Begge hører med – det 
er to sider av samme sak. 

Under Olsok feiringen i 2011 lanser-
te Kapers etterfølger – Kurt Koch - en 
annen modell eller snarere en utvidelse 
av åndelig økumenikk modellen, med 
større håp om håndfaste resultater her 
og nå: ”Martyrenes økumenikk” i be-
tydningen felles omsorg og innsats til 
fordel for forfulgte kristne verden over.

I det 21ste århundre lever 2/3 av ver-
dens kristne befolkning på den sørlige 
halvkule, o#e som minoriteter overfor 
aggressive majoriteter. Her er det ikke 
snakk om en ”sekulær krig mot julen”, 
men om virkelig vold og undertryk-
kelse i global målestokk. 

Siden alle kirker og kristne kirke-
samfunn har sine martyrer - tilføyer 
Koch ved en senere anledning, - har vi 
med en sann martyrenes økumenikk å 
gjøre. For, mens vi, som kristne og som 
kirker, lever på denne jord i et frem-
deles ufullstendig fellesskap, be"nner 
martyrene seg i fullkomment fellesskap 
i deres himmelske herlighet. I dag må 
vi, som kristne, leve i håpet om at disse 
moderne martyrers blod en dag må bli 
spiren til den fulle forening i Kristi le-
geme. Og – understreker Koch - vi må 

vise dette håpet på en troverdig måte:
… ved å hjelpe forfulgte kristne, of-

fentlig fordømme situasjoner som frem-
kaller martyriet, og bli involvert i an-
strengelsene på vegne av og respekt for 
religiøs frihet og menneskelig verdighet. 
Martyrenes økumenikk er derfor ikke 
bare kjernen i en økumenisk spiritualitet 
som vi strekt behøver, men er også det 
beste uttrykk for at det å fremme kristen 
enhet ikke kan skilles fra å gi de fattige 
forrang.

Det siste hentyder til at disse for-
følgelsene i overveldende grad ram-
mer de fattige deler av verden. Koch 
følger her i sporene både av Det annet 
Vatikankonsil (Lumen Gentium 15), 
Paul VI og ikke minst Johannes Paul 
II.  Ved tusenårsski#et minnet pave 
Johannes Paul II «de nye martyrer» 
med en markering ved Colosseum i 
Roma - åstedet for kristenforfølgelser i 
Kirkens første århundrer (7. mai 2000). 
Martyrene det her var tale om, er nye, 
- sa han - ikke bare fordi de kommer 
fra vår egen tid, men også fordi det her 
dreier seg om martyr i videre betydning 
av ordet. Nemlig i betydningen trosvit-
ne, ikke nødvendigvis blodvitne, altså 
en person som er gått i døden for Kristi 
skyld og som Kirken har anerkjent i 
form av en salig- eller helligkåring.

Johannes Paul II mintes kvinner og 
menn som ga sitt liv for Kristus gjen-
nom det 20. århundre, det århundre 
som har hatt det største antall martyrer 
gjennom hele kristendommens histo-
rie. 
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Det mest slående er at det i det 20. 
århundre dreier seg om mennesker som 
led, ikke så mye under enkeltpersoners 
forfølgelse, som under umenneskelige 
systemer. I tillegg har det o#e vært slik 
at kristne fra forskjellige konfesjoner 
har lidd sammen for eksempel under 
kommunistisk og nazistisk regime. 
Martyriet er felleskristent, sa paven i 
sin preken, det heroiske trosvitnesbyrd 
holdes høyt i ære blant alle kristne, og 
enheten i martyriet taler sterkere enn 
alt som skiller.

Selv om kardinal Koch ikke er den 
første som trekker frem martyrenes 
– eller martyriets - økumenikk, er det 
viktig at Vatikanets øverste økumeniske 
talsmann fester seg ved det. Det kan gi 
en sterk ny impuls til den økumeniske 
bevegelse. Tertullian bemerket en gang 
at ”martyrenes blod er troens sæd”, og 
man kunne gjøre et liknende poeng om 
økumenikk: martyriet er o#e enhetens 

motor.
I dag er økumeniske relasjoner også 

tettest i deler av verden hvor kristne 
står overfor en felles trussel: Midtøsten, 
India, Kina og Nord-Korea, og deler av 
Afrika sør for Sahara. Jo mer den glo-
bale kristenhet blir engasjert i å svare 
på disse krisene, desto sterkere fel-
lesskap. Eller som verdensøkumenen 
Olav Fykse Tveit uttrykte det da han 
for første gang ble valgt til generalse-
kretær for Kirkenes Verdensråd (2009): 
«Å være ett betyr å forsvare hverandre, 
å forlate våre egne interesser for den 
andre, for enhetens høyere sak, å stå 
sammen i Guds oppdrag for oss. Vi er 
så mye sterkere sammen. Arbeidet for 
rettferdighet og fred krever at vi er ett; 
arbeidet med teologisk enhet innebæ-
rer at vi bryr oss om fred, rettferdighet 
og skaperverket.» ■
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DU KAN SØKE OG FINNE 
GUD I ALLE TING

Eg kom i kontakt med St. Josephsøstrene 
i 1990. Det var erfaring som søkte er-
faring. Eg hadde vore med i eit leiar-
utviklingsprogram og erfart kva som 
bygger opp djupt vennskap i ei manns-
gruppe. Ei ny bøn steig i kroppen: 
Kjære Gud, lat meg få kome nærare deg 
slik eg har kome nær desse mennene. 
Lat meg lære å snakke med deg slik eg 
har lært å snakke med desse mennene. 
Lat meg lære å høyre på deg slik eg har 
lært å høyre på desse mennene. Kra#a 
i vennskapserfaringa og kra#a i bøna 
gjorde at eg byrja å leite etter ein ån-
deleg vegleiar, ein som visste meir om 
vegen til nærleik med Gud enn eg sjølv. 
Slik kom eg i kontakt med no avdøde sr. 
Hedwig. Slik vart eg kjend med det som 

skulle endre/justere/utdjupe livet mitt 
på ein vesentleg måte: den ignatianske 
spiritualiteten. Etter ein avklaringssam-
tale med sr. Hedwig, gjorde vi følgjande 
avtale: eg skulle sette av ein halv time 
kvar dag til å vere saman med Gud i 
bøn, ho skulle ta imot meg ein gong 
i veka (i byrjinga) til vegleiing – for å 
dele og samtale ”om det som hender når 
du ber”.

Kva er kjelda for det vi altså kallar 
”ignatiansk spiritualitet”? Kanskje vi 
kan seie at det byrjar med ei leseerfa-
ring (!) i den unge Ignatius av Loyola 
(1491-1556) sitt liv.

30 år gamal blir Ignatius ramma av 
ei kanonkule i den fransk-spanske kri-
gen om herredømmet over kongeriket 
Navarra. Han er i teneste hos visekon-
gen av Navarra og viser eit stort per-
sonleg mot i kampane. No blir begge 

Geir Gundersen
Pens. prest. Tidl. Generalsekretær i Blå kors                                                    
brodergeir@gmail.com

Om ignitiansk spiritualitet

MAGASIN
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beina skadde, det venstre alvorleg. Han 
blir boren heim til slottet i Loyola. Det 
er brått slutt på politisk-militær akti-
visme i samsvar med riddartida sine 
maskuline ideal. Legane må bryte opp 
att beina og spjelke dei på nytt. Ignatius 
overlever og no følgjer eit eitt år langt, 
keisamt sjukeleie. Ignatius er glad i å 
lese. Han ber om å få riddarromanar, 
sin yndlingslitteratur, til sjukesenga. 
Dei "nn ingen i huset, så Ignatius gjev 
seg over til riddarfantasiar, her er det 
berre å gå inn i ei verd han kjenner og 
elskar. Då kjem hjelparane hans med 
det slottet faktisk har av trykt litteratur: 
ei framstilling av Kristi liv og ei sam-
ling helgenlegender. Ignatius les seg inn 
i ei ny fantasiverd. I pendlinga mellom 
dei to fantasiverdene gjer han den opp-
daginga som opnar Ignatius åndeleg. 
Her er Ignatius sine eigne ord frå det 
sjølvbiogra"ske skri#et ”Pilgrimens 
Fortelling”:

”Når han tenkte på verdslege ting, 
hadde han stor glede av dei, men når 
han vart trøytt og forlét dei, kjende han 
seg tom og lite tilfreds. Men når han 
tenkte seg å gå berrfødd til Jerusalem 
og berre leve på urter og øve seg i  den 
strenge askesen han hadde sett hos hel-
genane, då kjende han seg trøysta,, og 
også når han forlét desse tankane, var 
han nøgd og glad.”(mi omsetting frå 
svensk)

Det skal bli ein lang og svingete ån-
deleg veg for Ignatius, men den byrjar 
altså med ei typisk ignatiansk erfaring: 
registrering av rørsler i hans eige indre 

og re!eksjon over kva det er som mettar 
sjela best. Det er ikkje rart at psykolo-
giske nestorar som Rogers og Ericsson 
ser på Ignatius som ein føregripar av 
vendinga innover: ein som oppdagar og 
tilskriv ”indre data” meining og tyding.

Med ei nyvekt openheit for kor-
leis Gud rører seg i hans indre og ytre 
verd utviklar Ignatius sine ”Åndelege 
Øvingar”, den ignatianske spirituali-
teten si kjelde og inspirasjonsskri#. Vi 
talar om ein bøne- og levemåte (spiri-
tualitet: ”det som kjem ut av ånd”) som 
har vist seg forblø$ande levedyktig. 
Den har først blitt praktisert og utvikla 
i det jesuittiske ordenslivet og i katol-
ske orden som er jesuittisk inspirerte 
(som t. d. St. Josephsøstrene og maris-
tane). Men den har i høg grad kryssa 
konfesjonsgrensene og inspirert ein 
ekumenisk bønnepraksis nedanfrå. I 
Norge er denne spiritualiteten først og 
fremst blitt tilgjengeleg gjennom St. 
Josephsøstrene, deira vegleiings- og 
retrettsenter først på Nesøya og no på 
Grefsen. Søstrene, som først og fremst 
har gjort teneste innanfor katolske sju-
kehus, skular og kyrkjelydar, fortel at då 
dei katolske sjukehusa vart overførd til 
staten, spurde dei seg sjølv og Gud: Kva 
skal vi gjere no? Kva er det mest behov 
for i det norske samfunnet? Svaret dei 
kom fram til etter ein lang prosess var: 
Åndeleg vegleiing! Nokre av søstrene 
fekk ei djup og solid utdanning som 
vegleiarar. Og til deira eiga forundring: 
svært mange prestar frå Den Norske 
Kyrkja, inkludert denne skrivaren, fann 
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vegen til Nesøya!
Eg kan tenkje meg å kalle den ig-

natianske bønne- og levemåten for ein 
inkarnasjonsspiritualitet. Den er foran-
kra i ei forståing av menneskelege erfa-
ringar (indre og ytre) som Guds gåver 
der Gud søkjer å nå, meddele seg, kom-
munisere med sine elska skapningar. 
Den tysk-svenske jesuittpresten Rainer 
Carls gav i 2013 ut boka ”Ignatius av 
Loyolas teologiske pro"l. Mellom rid-
darvesen, renessanse og reformasjon”.  
Slik kan han samanfatte sine funn:

”Den ignatianska tanke om 
Skaparens direkta inverkan på män-
niskan och människans oförmedlade 
erfarenhet av Gud och hans vilja, ut-
gör i viss mån den viktigaste aspekten 
genom vilken Ignatius teologiska pro"l 
skiljer sig från den tidigare teologiska 
traditionen. Det rör sig också om den 
aspekt som mycket snart tonades ned 
av den e#erföljande generationen av 
jesuiter för att inte väcka anstöt hos 
mera traditionella teologer. Men i nu-
tiden har den börjat alltmer accepteras 
som den mest betydelsefulla sidan av 
Ignatius teologiska grundsyn, genom 
vilken Ignatius tänkande skiljer sig så-
väl från en traditionell intellektualistisk 
orienterad teologi som från en nutida 
mer psykologiserande tendens som vi 
"nner bland många Ignatiusexperter 
och andliga vägledare” (s.239).

Gjennom den vesle polemiske sner-
ten i siste setninga peiker Rainer Carl 
på det som er den vedvarande utfor-
dringa i ignatiansk vegleiing: å halde 

fokus på det personlege forholdet mel-
lom den som søkjer vegleiing (pilegri-
men) og Gud. Det er dette forholdet og 
dynamikken i det som er vegleiinga si 
sak.

Kor avgjerande dette aspektet er, 
kjem fram i følgjande ord av Ignatius 
sjølv. I sine Åndelege Øvingar, para-
graf 15, kommenterer Ignatius forhol-
det mellom vegleiaren og pilgrimen. 
Vegleiaren skal konsekvent halde seg 
sjølv og sine meiningar tilbake slik at 
den som søkjer vegleiing sjølv kan opp-
dage kva som er Guds vilje

”Men under dessa andliga övnin-
gar är det lämpligare och mycket bät-
tre att söka den gudomliga viljan, som 
Skaparen och Herren själv meddelar sin 
hängivna själ. Det sker genom att han 
omfamnar den i sin kärlek och lovpris-
ning och leder den in på den väg där 
den bäst kan tjäna Honom i framtiden. 
Vägledaren skall inte ta parti för eller 
luta åt den ena eller den andra sidan. 
Snarare skall han be"nna sig i mitten, 
som i et jämviktsläge, och låta Skaparen 
handla direkt med sin skapade varel-
se, och den skapade varelsen med sin 
Skapare och Herre” (sitert i ei svensk 
omsetjing frå den spanske originaltek-
sten av Fredrik Heiding S. J.).

Skulle denne vesle teksten ha reist 
spørsmål og interesse hos lesaren 
er målet for den nådd. Den som sø-
kjer skal "nne. Og som det heiter hos 
Ignatius: Du kan søkje og "nne Gud i 
alle ting. ■
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BE SOM DU KAN 
- IKKE SOM DU IKKE KAN

Med disse ordene vil jeg begynne å for-
telle noe om min erfaring av bønn, både 
ut ifra min erfaring fra retreatarbeid, 
ikke minst fra den ignatianske tradi-
sjonen og ut ifra min bønnebok «Med 
tomme hender» som kom ut i 2013.

Jeg er gitarpedagog og diakon, og et-
ter å ha funnet retreaten, !yttet jeg i 1991 
til Norge og har siden arbeidet med re-
treat i kombinasjon med musikk. Etter 
en lengre periode på Tomasgården og 
på Kulturskolen i Fredrikstad frilanser 
jeg nå og besøker menigheter og retre-
atgårder med denne kombinasjonen av 
stillhet og musikk.

Noe som for meg har blitt viktig er 
akkurat dette, å be som jeg kan. Mange 
av oss har lest bøker om hvordan be, og 

kanskje har vi fått hjelp gjennom dette. 
Men som i enhver relasjon trenger vi 
å "nne vårt eget genuine språk. I rela-
sjonen til Jesus, som i enhver relasjon, 
handler det om å være ekte, både gjen-
nom det å være, men også gjennom det 
vi sier. 

Den eneste plassen vi kan møte Gud 
på, er her og nå. Alltid her og nå. Og 
raskeste veien til et ekte møte er å la 
det være om det er, ikke som det burde 
være. Å la det være som det er, og så si 
det direkte til ham.

Den siste tiden har jeg vært opptatt 
av ordet «du». Mange ganger tror jeg vi 
tenker at vi ber, men at vi snarere re-
!ekterer. Da tror jeg vi kan ha hjelp av 
å tenke etter: Sier jeg «ham» om Gud, 
altså tenker for meg selv, eller sier jeg 
«du», og er i en direkte kontakt med 
ham?

Ulla Käll
Diakon og musiker                                                    
ulla.k@online.no

MAGASIN



nn

NYTT 
NORSK 
KIRKE 
BLAD

- 15 -

Tenk etter:
Hvordan ser din bønn ut nå? 
Hvordan ville du beskrive den, fortro-

lig, på distanse, sjelden, varm?
Har den sett annerledes ut? På hvil-

ken måte, og kan du se hvorfor det har 
endret seg? 

Gjennom retreatarbeidet og ikke 
minst gjennom møtet med den ignati-
anske tradisjonen så øves jeg i å «"nne 
Gud i alle ting». Det er en befriende 
måte å leve og be på. En kan øve seg 
på å være åpen for Gud gjennom alt 
en møter under dagen for så å spesielt 
merke seg hva som har vært livgivende. 

Da kan Guds kjærlighet ha møtt 
meg i synet av treet utenfor mitt vindu, 
i bibelordet som tra$ hjertet, eller i en 
venns blikk.

I Joh 10,10 sier Jesus «Jeg er kommet 
for at dere skal ha liv og over#od»: kan vi 
stole på det? Det er avgjørende hvilket 
gudsbilde vi har. Det avgjør om vi vil be 
eller ei, om vi kan be fortrolig eller ei.  Å 
vokse inn i bønnens liv, å la vårt liv bli 
en bønn handler mye om å ta kjærlig-
hetens sprang, å litt etter litt kaste oss i 
hans armer. Å våge tilliten.

Kanskje bønn til syvende og sist 
handler om å våge å tro på kjærlighe-
ten? Å våge å tro at Universets Herre 
ser meg, elsker meg og lengter inder-
lig etter at jeg skal utøse mitt hjerte for 
ham… Ikke minst som kirkelig ansatt 
er det lett å få Gud som «arbeidsgiver» 
og det kan skape en distanse hvor hjer-
tespråket i bønnen kan få trange kår. 
Kanskje kan vi prøve å ha kompassnå-

len rettet mot vennskapet til  Jesus. Her 
kan et ikon være til hjelp, ikonet «Jesus 
og hans venn» som minner om hans 
vennskap. Han går ved vår side med ar-
men rundt vår skulder. Han går ikke for 
fort, foran oss. Han går  heller ikke for 
sakte, bakom oss. Nei, han går i vår takt 
og tilbyr sitt vennskap. Dag og natt, i 
lette og i tunge dager, i ensomheten og i 
fellesskapet. Hans vennskap midt i livet 
slik det faktisk ser ut.

For noen år siden møtte jeg Arn"nn 
Haram. Han kom til Fredrikstad og tal-
te om fastetiden. Mens han talte, vokste 
en beslutning fram i meg. Fastetiden 
kan jo bestå i å avstå fra mat eller an-
dre ting, men den kan også være en 
øvingstid. Jeg bestemte meg for å skrive 
en bønn for hver av dagene i fasteti-
den frem til over påske. Jeg gjorde det 
for min egen skyld og opplevde at det 
var en livgivende øvelse, en livgivende 
disiplin. Etter hvert oppmuntret noen 
venner meg til å gi ut bønnene. Slik ble 
det, og det ble bønner for tre forskjel-
lige ventetider i kirkeåret: fra advent til 
jul, fra fastetiden til påske og fra Kristi 
Himmelfart til Pinse. Kirkeåret kan 
hjelpe min bønn til å bli mer allsidig, til 
ikke å bli sittende fast i mine egne favo-
rittemaer. Tekstene som preger kirkeår-
ets tid kan hjelpe meg til ikke å bli alene 
i min åndelighet. Jeg forenes med hele 
den verdensvide kirke i det at jeg ber 
med teksten som mange i kirken leser 
samtidig. Det kan åpne opp for bønnen.

Kanskje har vi latt hverandre være 
for ensomme med bønnen? På en retre-
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at møtes vi !ere ganger hver dag og ber 
sammen, vi hviler i at vi har bestemt oss 
for å møtes i kapellet til visse tider. Vi 
blir båret av hverandre, og vi blir båret 
av Bibelens ord som vi ber sammen. Å 
be med Salmenes bok kan hjelpe oss til 
ærlig å be ut det som hjertet er fylt av. 

Igjen vil jeg si: Be som du kan og ikke 
som du ikke kan. Bruk fantasien og den 
frihet Gud har gitt deg. Be som den 
personen nettopp du er. Be som ditt liv 
ser ut akkurat nå. Lenge eller kort. Med 
frie ord eller med ord som er skrevet av 
en annen. Kirke er vi sammen, det er 
ikke hver og ens eget lille prosjekt. Så 
la oss be.

Tenk etter:
Hvordan ser min lengsel for bønnen 

ut i den nærmeste tiden?
For troen? For livet …
Og igjen, her og nå, si det som det er. 

Fra boken «Med tomme hender»:

Jeg er i ditt verksted og blir aldri 
 ferdig -
selv om jeg helst ville blitt det.
Du får bare fortsette å forme meg,
dag for dag, minutt for minutt,
gjennom alt jeg møter.
La alt bli som pottemakerens hender,
dine hender.
Alt jeg møter i hverdagen,
mine følelser og tanker om det.
ditt Ord og Kirken, din kropp.
Alt er dine hender som former meg.

For du har skapt mine nyrer, du har 
vevd meg i mors liv.

Jeg takker deg for at jeg er så under-
fullt laget. Underfulle 

er dine verk, det vet jeg godt.
Salmenes bok 139,13-14■
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Med tomme hender
Bønner i ventetider

Boken inneholder bønner til bruk i ventetider, 
når vi forbereder oss: fra advent til jul, fast-
etiden fram til påske, og dagene mellom 
Kristi himmelfart og pinse. Med håp om at 
bønnene kan sette ord på din egen bønn og 
samtidig hjelpe deg å forankre ditt åndelige 
liv i kirkeåret.

Ylva Eggehorn sier om boken: «Bønnene er en-
kle og jordnære, de skriver seg inn i meg. Å 
lese dem, å be dem er som å lytte til Ullas 
gitarspill. Hun har en omsorg for hver tone, 
som om den skulle være den eneste. Også i 
bønnene er det mye rom rundt hvert ord, og 
ingen hast. Det som virkelig gir meg det jeg 
trenger, er kanskje å få legge fra meg det jeg 
ikke trenger, og vende meg mot Kilden som 
hver dag i livet sildrer under is og skrot.»

For livets skyld
52 øvelser, en for hver uke i året.

Tekst: Ulla Käll
Foto: Ellen Lande Gossner

En bok med enkle øvelser for å leve nær Gud 
og nær seg selv i hverdagen. Forfatteren 
Magnus Malm sier om boken: «Man 
merker at Ulla Käll har lang erfaring med 
åndelig veiledning. Hun vet at det enkle 
hjelper oss mot dypet, og gir god hjelp til 
å gå en enklere vei. Samtidig åpner hun 
dører i vårt indre til verdener vi kanskje 
ikke visste om.»

Boken gis ut på Efrem Forlag.’

Foruten i bokhandelen kan bøkerne og bestilles direkte her:
 ulla.k@frisurf.no og www.ullakall.no»

Bøker av Ulla Käll
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BØNN VED SYKESENGEN

Jeg har lånt tittelen til innledningen 
fra Rolf Jacobsens dikt ”Lavmælt”.  
Oppdraget er å skrive om bønn på sy-
kehus, med hovedvekt på bønn ved sy-
kesenga. 

Som tittelen antyder, er ikke syke-
hussenga arena for de store, svulstige 
ordene. Snarere gjør sykehusrammen 
det veldig tydelig hva som bærer og gir 
mening og hva som er helt malplassert 
og faller igjennom. Ord som kan funge-
re godt i en gudstjeneste, kan i sykehu-
set kjennes som å sende elefanter inn i 
et glassmagasin. Det handler ikke først 
og fremst om teologi. Teologien vår 
må kunne stå seg både fra prekestolen 
i domkirken og ved sengen til den som 

er syk. Nei, det handler om ordene vi 
velger. I samtaler og samhandling med 
syke mennesker, kan vi merke at det er 
mye som blir skrellet av. Det oppstår en 
slags nærsynthet, og i mange tilfeller en 
annen varhet for inntrykk. Det blir vik-
tig hvordan puta ligger. Det blir viktig 
at noen lu#er i rommet og rister dyna, 
og at vannglasset er innenfor rekkevid-
de. De små tingene, de vi nesten ikke 
tenker på i en hverdag, kan plutselig 
få stort fokus. Jeg tror det samme skjer 
med ordene. Vi må ta dem ned. Skal or-
dene våre fungere i en setting der den 
vi skal be for ligger i pysjen under dyna, 
må ordene være like alminnelige som 
puta og vannglasset. Jordnære. Og helst 
ikke for mange. Det er mitt utgangs-
punkt for bønnene jeg formulerer ved 
sykehussengen.

Aud Irene Svartvasmo
Sykehusprest, Diakonhjemmet                                                    
Aud.i.Svartvasmo@diakonsyk.no 

Små ord. Bare små, små ord

MAGASIN



nn

NYTT 
NORSK 
KIRKE 
BLAD

- 19 -

HVA ER BØNN? 
En vakker de"nisjon av bønn er denne: 
Bønn er hjertets samtale med Gud. St 
Gregor av Nyssa bragte inn det relasjo-
nelle aspektet, og formulerte det slik: 
Bønn er en hjerte-til-hjerte-samtale, som 
for evig er aktiv fra Guds side, og evig 
saktegående fra vår. Kierkegaard har 
sagt at bønn ikke beveger Gud, men at 
den beveger den som ber. Det kan sak-
tens være noe å hvile i for en prest som 
ikke har så stor tro på bønnens makt 
som magi, men som daglig ser hvilken 
virkning den kan ha for den som ber. 
Jeg heller likevel til Gregor av Nyssas 
de"nisjon, og tenker om bønn at det 
dypest sett er relasjon, eller snarere en 
manifestasjon av en relasjon. Når bøn-
nen er forbønn, skaper den også en re-
lasjon mellom den som ber og den som 
blir bedt for. KG Hammar sier i innled-
ningen til bønneboken Hjärtats samtal 
(Verbum 2000): ”Förbön är en övning i 
kärlek, ett sätt at säga: Jag bryr mig om, 
och samtidigt överlämna sig själv i tillit 
til livets källa, Gud treenig.” Når jeg ber 
for pasientene, formidler jeg samtidig 
til dem: Jeg bryr meg om deg. 

Selvsagt kan det forandre noe i oss 
at vi ber, men jeg lurer på om vi hadde 
vi orket å be år ut og år inn hvis vi ikke 
hadde et håp om at den også av og til 
– og av grunner vi ikke ser og forstår 
– kunne bevege Gud? Det "nnes for-
tellinger i vår bibel som antyder at det 
er mulig å bevege det guddommelige. 
Et eksempel er historien om den kana-
aneiske kvinnen som trygler Jesus om 

hjelp for datteren (Matt 15:21-28), og 
som salmedikteren har latt seg inspire-
re av: ”Jeg vil med kvinnen fra Kanaans 
egne rope i lengsel og aldri bli still: før 
du på bønnen til slutning må tegne: 
Amen, ja amen, deg skje som du vil.” 
(Allendorf/Hygom) 

HVA SPØR PASIENTEN OM? 
HVA SVARER PRESTEN PÅ?
Det kjennes som et dilemma at det kan 
være stor avstand mellom det som lig-
ger i pasientens ønske om forbønn, og 
hva presten forstår med det hun tilbyr. 
Forestillingene om at bønn er en slags 
magi (putt på en bønn i automaten og 
hent ut et bønnesvar), er folkelig og ut-
bredt. Når presten blir tilkalt og bedt 
om å be, er det gjerne ut fra forestil-
lingen om at bønn kan endre utfallet av 
et sykdomsløp, eller på annen måte be-
skytte mot realitetene i et liv. Ingen er så 
trygg i fare som Guds lille barneskare… 
Det er makt i de foldede hender… 

Like lite som jeg som prest tror at 
bønn kan beskytte mot sykdom og farer, 
like fullt lever illusjonen i folkedypet og 
i deler av kirkeligheten: Som pasienten 
som gledesstrålende møter meg igjen 
og sier: ”Jeg er glad jeg tror på bønnens 
makt. I dag har jeg fått gode nyheter…” 
Jeg er jo glad på pasientens vegne, og 
feirer gjerne sammen med ham. Men 
inni meg kan jeg kjenne på behovet for 
å si hva jeg egentlig tenker. Si høyt, at 
en slik måte å tenke på fører lukt til un-
dergangen dersom man tenker tankene 
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ut. For jeg skal også til senga ved siden 
av. Til ham som "kk dårlige nyheter i 
dag. Og hvordan skal vi tolke det, hvis 
vi følger denne logikken? Inni meg bæ-
rer jeg på kon!ikten mellom disse kol-
liderende gudsbildene. Den allmektige 
som passer på sine: For hans allmakts-
ord må alle $ender til jorden falle… Gud 
som griper inn når det passer henne. En 
uforutsigbar Gud. En Gud som passer på 
meg, men ikke på ham i nabosengen? En 
Gud vi ikke kan regne med. En ikke-
bevegelig Gud. Tilbaketrukket. Eller 
kanskje medvandrende, men i alle fall 
ikke allmektig. 

Om forbønn aldri så mye er omsorg, 
kan det noen ganger være mot sin hen-
sikt, dersom presten med sin bønn bi-
drar til å bekre#e et håp hun mener det 
ikke er grunnlag for, og som gir helt feil 
fokus og forhåpninger. Forbønn kan, 
når premissene ikke klargjøres, bidra 
til at den syke eller deres pårørende 
holdes fast i en fornektings- eller av-
vergeadferd som igjen kan hindre at de 
forholder seg til det som er realiteten i 
situasjonen sin. Av og til er det mulig å 
tematisere dette med pasientene. O#ere 
blir det bare slik at vi møtes over denne 
avgrunnen med ord som betyr en ting 
for meg og en annen ting for den som 
blir bedt for.

BØNN SOM FORSTYRRELSE
Vi kan be om alt. Men hvordan er det 
når vi blir bedt om å be om helbredelse 
i situasjoner der vi selv ikke lenger tror 
på det? Legekunsten har kommet langt, 

og det er i ferd med å bli et større pro-
blem at vi er så gode til å holde liv i folk, 
enn at folk dør. Det "nnes grenser også 
for medisinen. Et navn skal dau’en ha, 
som vår gamle familielege pleier å si. 
Mange klamrer seg likevel fast i livet, 
og det gjelder jo særlig der døden kom-
mer for tidlig. Så tidlig at vi aldeles ikke 
er i fase til å ta inn over oss at livet går 
mot slutten.

Jeg har av og til blitt bedt om å be 
om helbredelse i situasjoner der men-
nesker bokstavelig talt er på vei inn i 
døden. I slike tilfeller vil jeg mene at 
bønn kan være kontraindisert, dersom 
man ikke får en god samtale først som 
hjelper de tilstedeværende til å ta inn 
over seg realitetene. En bønn om hel-
bredelse i slike situasjoner kan medføre 
fare for at man sementerer ytterligere 
en allerede låst kommunikasjonssitua-
sjon. Jeg vet at når føtter og hender be-
gynner å bli marmorerte, når cheyne-
stokes-respirasjonen hakker og går, så 
er vi bortenfor redning. Da er prestens 
jobb, sammen med alle de andre rundt 
den døende, å hjelpe de involverte til å 
snakke om – og forholde seg til – det 
som er realiteten. Jeg tror ikke på hel-
bredelse i den magiske forstand at men-
nesker som er på vei inn i døden plutse-
lig snur. 

Et eksempel kan illustrere dilem-
maet: For noen år siden ble jeg tilkalt 
til et dødsleie der en relativt ung mor 
lå for døden. Hos seg hadde hun sin 
tenåringssønn og ektemann. Hun insis-
terte på at jeg skulle be om at hun skulle 
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bli helbredet. Gud hadde allerede sagt 
til henne at det skulle skje, fortalte hun 
meg, men hun ville at jeg også skulle 
be for henne. Jeg så alle tegnene og vis-
ste at hun hadde kort tid igjen å leve. 
Med sin innstilling og bestilling avskar 
hun sine nærmeste muligheten til å 
snakke om det som skulle skje. Avskar 
dem muligheten for å ta farvel. Jeg kan 
ennå huske ubehaget. Huske følelsen 
av å bli avkrevet å gå på akkord med 
alt jeg sto for. I denne situasjonen, og 
i mange som har fulgt etter, valgte jeg 
å følge to spor. ”Ja, det står i bibelen at 
vi kan be om alt…”, og ”Kanskje kan vi 
også be om – hvis ikke helbredelse er 
mulig – at du skal få en død uten angst 
og smerter? At din mann og din sønn 
skal få mot og kre#er og støtte fra dem 
som er omkring, slik at de kan gå videre 
i livene sine?” For man nekter vel ikke 
en døende deres siste ønske, men det er 
som regel mulig å åpne rommet litt opp 
– ha to tanker/bønner gående samtidig. 
Det handler om å forstyrre, og riste litt 
forsiktig i tankesystemene. Ikke for å ta 
bort håpet, men for å utvide det og ny-
ansere det. 

MEDVANDRER? GISSEL? 
MAGIKER? TERAPEUT?
Prestens oppgave ved sykesengen kan 
etter mitt skjønn samles i ord som med-
vandrer, støtte og formidler av kirkens 
ord og sakramenter. Bønn er en natur-
lig del av dette. Gjennom bønnen kan 
vi bevitne at det som er sagt, er hørt og 
delt. Vi kan gjennom nærvær og ord 

vise at det er mulig å dele smerten, i 
alle fall i noen øyeblikk om gangen, og 
vi får gjennom bønnen også mulighet 
til å være med å feire og sette ord på 
takken når det er noe å feire. Bønnen 
er – overordnet – en måte å bekre#e 
den guddommelige relasjon livene våre 
hviler i. Denne forståelsen er, som be-
skrevet ovenfor, o#e på kollisjonskurs 
med pasienters og pårørendes forståel-
se. Det hender ikke sjelden at jeg ender 
opp som et potensielt gissel i en umulig 
kommunikasjonssituasjon. Et gissel for 
syke eller pårørende som ønsker støtte 
for sitt håp om helbredelse, og som vil 
tolke alt som skjer i religiøse rammer. 
Opplevelsen av å bli tillagt rollen som 
en magiker i tjeneste for de som griper 
til troen som et siste halmstrå og vil 
putte en bønn inn og få en helbredelse 
ut er også ubehagelig.

O#e er terapeutrollen nærliggende 
å relatere til. Bønn, og også samtalen 
som fører frem til bønnen, kan gi hjelp 
til å sortere tankene og formulere håp 
og handlingsrom. Bønnen setter noen 
ganger ord på det som er vanskelig å 
sette ord på i andre ”rom”, og kan gi 
starthjelp til en viktig samtale om livssi-
tuasjonen sammen med kjæreste, ven-
ner og familie. På dårlige dager tenker 
jeg at bønnen bare et terapeutisk virke-
middel. Noe som gir en god følelse av 
å ordne tankene og legge noe fra seg. 
På gode dager håper jeg at relasjonen 
bønnen bekre#er, gjør en forskjell som 
peker ut over her og nå. Som kan gi mot 
til å gå videre. Som kan gi kra# til å tåle. 
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Som kan fortelle at uansett hva følelse-
ne sier, er vi aldri helt aleine og overlatt 
til oss sjøl. 

EKSEMPLER PÅ BØNNER
Hva ber pasientene meg om å be om? 
Noe av det som går igjen er bønn om 
helse og om hjelp til å takle sykdom, 
smerter og plager. Noen ønsker for-
bønn for at de skal få dø. Forbønn før 
en operasjon er også en gjenganger. 
Andre igjen vil be for mennesker de 
tenker på og vanskelige relasjoner. Det 
kan handle om bekymringer de har be-
hov for å formulere eller en takk som 
trenger retning. Jeg snakker alltid med 
pasientene først. Bønnen blir dermed 
en oppsummering av det som har blitt 
nevnt i samtalen. Jeg ber med korte, 
knappe setninger, små ord, tilpasset si-
tuasjonen. Jeg tilstreber å bruke deres 
egne ord når jeg summerer opp samta-
len vår i en bønn. Jeg prøver om mulig 
å åpne det litt opp – som i eksempelet 
med den døende moren – dersom pa-
sienten er i et spor jeg tenker ikke er så 
gunstig. 

Bønnen kan for eksempel begynne 
slik: Kjære Gud, i vår bibel står det at 
der to eller tre er sammen i ditt navn, er 
du midt i blant dem. I tillit til det lø#et, 
legger vi frem for deg det som NN har 
på hjertet. Eller: Gud, takk for at vi kan 
legge alt frem for deg i bønn. Du har 
hørt hva vi har snakket om. Du kjenner 
bekymringen NN har for… eller annet 
aktuelt sto$ fra samtalen vi har hatt. 

Også formuleringen fra vår faste 

morgenbønn kan funke ved sengen: 
Gud, du ville vårt liv og skapte oss et-
ter din vilje, derfor kjenner du til alt: 
det svake og det sterke, det syke og det 
friske. Takk for at du omslutter oss med 
ømhet. Nå ber jeg deg for… 

Jeg avslutter som regel alltid med 
kjente formularer, som fadervår og/el-
ler velsignelsen. Det gir gjenkjennelse 
og ro. 

I boka ”Opp Oridongo” lar Ingvar 
Ambjørnsen hovedpersonen avslutte 
med en kort bønn som gjør inntrykk. 
Kun tre ord: ”Hold meg fast”. Om den-
ne bønnen sier forfatteren at det er den 
enkleste bønnen en menneskelig hjerne 
kan unnfange. Alt kan samles i denne 
bønnen. Den er i bunn og grunn den 
eneste. Den kan i alle fall dekke mye, og 
er et godt eksempel på at små, korte ord 
og setninger kan være vel så e$ektfulle 
som de lange og blomstrende bønnene. 
Ambjørnsens bønn lar meg være meg 
og Gud være Gud. Den tydeliggjør at 
det går en grense for min evne og mu-
lighet til å ta kontroll og den innehol-
der en erkjennelse i sin henvendelse. En 
erkjennelse av at det "nnes noe som er 
større enn oss som vi kan lene livet mot. 

ET LYS. EN BØNN.
Vi tenner o#e bønnelys på sykehuset. 
Det viser seg å være en lavere terskel for 
å spørre en pasient om han/hun vil at vi 
skal tenne et lys for dem i sykehuskir-
ken etter en samtale, enn å spørre dem 
om de ønsker at vi skal be sammen. 
O#e er spørsmålet en katalysator for 
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følelser, og mange uttrykker takknem-
lighet og setter ord på at det er godt å 
tenke på at det brenner et lys for dem et 
sted på sykehuset noen timer fremover. 
Vi er heldige som har en liten sykehus-
kirke, der det er tillatt å brenne lys. Når 
jeg tenner lys for pasientene mine, gjør 
jeg det som regel i stillhet. Jeg står en 
stund med den lille !ammen i hånden, 
tenker på den samtalen som har vært 
og faller kanskje inn i den stillheten, 
ordløsheten som Kierkegaard er inne 
på når han sier at det å be ikke er ”å 
høre seg selv tale, men å komme til å 
tie, og bli ved med å tie, til den bedende 
hører Gud”. Slik kan denne enkle sym-
bolhandlingen også gjøre noe for meg 
og min dialog med min Herre, før jeg 
går til neste samtale. 

TIL SIST
Hva handler det om ved sengene? 
Uavhengig av at temaene som lø#es 
frem kan variere i innhold, er det dette 
underliggende ønsket - eller håpet – om 
at det skal være noe som bærer når alt 
annet skaker. En erkjennelse, om ikke 
alltid satt ord på, av å ha nådd til sin 
grense der håpet må settes til noe an-
net enn egne kre#er og kontroll. Et håp 

om at ”under alle dyp er du”, som Svein 
Ellingsen formulerer i salmen ”Midt i 
alt det meningsløse”. Mange av salmene 
i Salmenes bok har denne klangbun-
nen, for eksempel Salme 139,8 $: ”Hvor 
skulle jeg gå fra din pust, hvor kunne 
jeg !ykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp 
til himmelen, er du der, legger jeg meg i 
dødsriket, er du der. Tar jeg soloppgan-
gens vinger og slår meg ned der havet 
ender, da fører din hånd meg også der, 
din høyre hånd holder meg fast. Tar jeg 
morgenrødens vinger på og slår meg 
ned der havet ender, så fører du meg 
også der.”

Så er ikke bønnen kun en terapeu-
tisk intervensjon, ei heller formidling 
av en magi vi ikke tror på. Bønn er å 
åpne et rom som er større enn det syke-
pleieren og legen kan åpne. Et rom med 
mulighet til å formulere at her har jeg 
nådd min grense, og vende seg mot det 
som er større, utenfor, annerledes, hel-
lig. Det er denne tanken jeg forankrer 
min bønnevirksomhet i; tanken om at 
”under alle dyp” "nnes noe som holder 
oss fast. Noe som er større. Et grunn-
'ell å hvile pannen mot. Et sted å vende 
klage, takk og håp. ■
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BØNNER FRA 
ENGEN KLOSTER

DU GLADE LYS

Du glade lys av den hellige herlighet
Hos den evige og salige himmelske Far,
O Jesus Krist.

Vi som har kommet til solnedgangen
og har skuet a#enlyset, lovpriser vår Gud,
Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Deg tilkommer alltid rene røsters lovsang,
O Guds Sønn som skjenker liv.
Hele universet hyller deg.

Phos hilaron - en av Kirkens eldste bønner.

Denne bønnen har jeg et sterkt personlig minne knyttet til:
Min far (N. A. Dahl, 1911 - 2001) pleide alltid å komme opp til oss i høytidene et-
ter at han ble enkemann. Et par år før han døde kom han en gang ut av kapellet 
etter vesper synlig beveget. Ja, nesten mumlet han, slik er det, vi som har kommet til 
solnedgangen og har skuet a%enlyset lovpriser vår Gud. Dit er det jeg har kommet.

Sr. Eva Dahl, Engen kloster

Søster Eva og søster Magnhild på Engen kloster har valgt ut fem bønner som de 
ønsker å dele med leserne av Nytt Norsk Kirkeblad. De tre første bønnene er valgt og 
kommentert av søster Eva. De to siste er skrevet og kommentert av søster Magnhild. 

MAGASIN
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ÅNDENS BØNN

Vi trenger ikke altfor o#e å analysere vår bønn.
     Vi trenger ikke å frykte at den er dristig
     eller at den er nølende.

Som en spire i jorden,
     robust og sårbar,
     adlyder den loven for all vekst.

Ingenting eldes, ingenting dør
     I det hjertet som gir akt på Gud.

Bønnen er en uendelighet
     som ingen kan fatte.

Fra historiens 'erneste dyp
     trygler og takker menneskerøster,
Men Gud alene vet hvem som ber.

 Fra Reuillys Regel som også er Engen klosters (Loddsnoren s. 361).

Jeg opplever denne teksten som frigjørende.  
Det er ikke jeg som avgjør om min bønn er god nok,
Det kan jeg overlate til Gud.

Sr. Eva Dahl, Engen kloster
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LA DITT RIKE KOMME, HERRE .

Herre,
la en stråle fra ditt lys
komme midt i vår verden
og gjennomtrenge mørket.

Herre,
la ditt frigjørende ord
komme midt i vår verden
og bryte ned all falsk stillhet.

Herre,
la ditt rike 
komme midt i vår verden
og kom selv etter ditt lø#e.

(Vår oversettelse).
Fra bønneboken Une source cachee au coeur du monde av Sr Myriam (1925-
2011). Priorinne for la Communauté des Diaconesses de Reuilly 1974-1996.

Søster Myriam som også var priorinne for søstrene i Engen kloster, hadde en egen 
gave til å formulere korte bønner mettet med innhold. Disse ble o%e skrevet ned av 
søstrene i fellesskapet og det er utgitt #ere bøker med hennes tekster og bønner, noen 
posthumt. 

Sr. Eva Dahl, Engen kloster
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LOVET VÆRE HERREN

Lovet være Herren
Lovet være du
som hører alt vi ber om,
som alltid gir oss det beste:
Kristi fred.

Lovet være du
for du er evig kjærlighet.
og gir oss fattige del i
livet ditt.

Lovet være du
for du er den Hellige,
men gir oss syndige del i
riket ditt.

Lovet være du
for du er evig allmakt 
men bruker feilende mennesker 
i ditt verk.

Lovet være du 
fordi du var og er 
og alltid vil være 
Herren vår.

Denne bønnen ble til da misjonsskolen var på turne i Nord-Norge.
Min yngste bror var på militærtjeneste i nærheten, og jeg ønsket inderlig å snakke 
med ham.
Jeg ba da om at han måtte få anledning til å komme.
Denne bønnen munnet ut i det som er skrevet ned.
(det eksisterer også en melodi til denne som ble til samtidig)

Sr. Magnhild, Engen kloster
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LOVSANG

Jeg kan synge din pris, Herre,
men den ekte lovsangen kan bare du gi: 
Lovsangen 
som bringer lys i mørket, 
Lovsangen
som fryder seg i din nærhet.
Lovsangen
som styrker når bakkene bærer imot.
Lovsangen
som fra dypet strekker seg mot deg.
Lovsangen,
vår jubel, vår takk over din godhet.
Lovsangen
over deg som gir lidelsen mening.
Lovsangen 
vårt gjensvar på din kjærlighet.
Lovsangen,
den som til sist i taushet, uten ord
bøyer seg for deg:
Du, den høyeste, den hellige,
den allmektige, treenige 
Gud.

Denne lovsangen ble til i mitt første år i Kamerun, da en venn som hadde ansvaret 
for misjonærenes søndagssamling, utfordret meg til lese dikt som handlet om lovsang.
Det ble i stedet en lovsang til ham som er lovsangens skaper.

Sr. Magnhild, Engen kloster■



nn

NYTT 
NORSK 
KIRKE 
BLAD

- 29 -

ÅPNINGEN - 
SURAT AL-FATIHAH

S&rat al-F'tihah, “Åpningen”, er det første kapitlet i Koranen. Dens mange navn 
viser dens betydning på en veldig forståelig måte. Den kalles Al-Salah, “Bønnen”, 
fordi det at den resiteres er avgjørende for gyldigheten i den daglige bønn, eller 
Al-Salah. Den kalles Al-Hamd, “Lovprisning til Gud”, fordi det første ordet i suren 
er «Lovet være Gud». Den er Al-Fatihah, fordi den åpner Koranen og tjener som et 
forord til den. Den blir også kalt Umm Al-Kitab, “Bokens Mor” og Umm al-Qur’an, 
“Koranens Mor” fordi meningen i hele Koranen er oppsummert i den. Likedan er 
den kjent som Sab’a al Mathani, “De sju gjentagne vers”, fordi de resiteres o#e ved 
hver bønn. Til slutt kalles den Al-Shifa’ og  Ar-Ruqyah, “Kuren” og “Det Åndelige 
Legemiddel”. 

AL-FATIHA
I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
Lovet være Gud, all verdens Herre,
Han, den Barmhjertige, den Nåderike,
Han, Herren over dommens dag.
Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg.
Led oss på den rette vei!

Dr. Faruk 8IV^Mƕ                                                                                                 
Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina 
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Deres vei, som Du har beredt glede, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller 
deres, som har valgt den falske vei.

Denne bønnen er spesielt kjær for Gud. Profeten Muhammed (fred være med 
Ham) forklarer: 

“Gud, den Ærerike og Opphøyde sa, “Jeg har delt bønnen likt mellom Meg selv 
og Min tjener, og Min tjener skal få det han ber om.» Derfor, når tjeneren sier, ‘All 
pris og takk er til Gud, verdenenes Herre’, sier Gud, ‘Min tjener har lovprist Meg.’ 
Når han sier, ‘Den All-Nåderike, Den Mest Nåderike’, sier Gud, ‘Min tjener har 
opphøyet Meg.’ Når han sier, ‘Herre over Dommens Dag,’ sier Gud, ‘Min tjener har 
æret Meg.’ Når han sier, ‘Deg Alene tilber vi og Din hjelp Alene søker vi,’ sier Gud, 
‘dette er mellom Meg og Min tjener og Min tjener skal få det han ba om.’ Når han 
sier ‘Led oss på den Rette Vei, Deres vei som Du har beredt glede, ikke deres vei 
som har vakt Din vrede, eller deres vei som har gått vill,’ sier Gud, ‘dette er for Min 
tjener og Min tjener skal få det han ba om.’ ”

■



nn

NYTT 
NORSK 
KIRKE 
BLAD

- 31 -

LITURGISKE BØNNER

Noe av det som preger nyere bønne-
språk i Den norske kirke er en ster-
kere følelsesorientering enn tidligere. 
(Se Merete %omassen og Sylfest 
Lomheim: «Når dere ber. Om liturgisk 
språk og utforming av bønner til guds-
tjenesten, Verbum 2013). Problemet 
er ikke i og for seg at emosjonene får 
plass i bønnespråket, men at det skapes 
en forestilling om at de vonde følelsene 
skal forsvinne i løpet av gudstjenesten, 
så menigheten kan gå ut i verden i en 
tilstand av harmoni og feelgood. Mange 
nyere bønner har dessuten en tendens 
til å bli svært ordrike, og vi "nner et 
overforbruk av adjektiver, parallellis-
mer og andre litterære virkemidler. Det 
kristne gudsbildet og menneskesynet 

står også på spill i en del nyere bønner. 
I stedet for å henvende seg til en Gud 
som er utenfor mennesket og i stand 
til å handle på andre måter enn men-
nesket er i stand til, henvises mennes-
ket i større grad enn tidligere til å "nne 
løsninga på problemet sjøl. Det skjer 
gjennom hyppig gjentatte formulerin-
ger som «gi oss vilje og visdom til…», 
«evne og vilje», «kra# og mot» og «la di-
alogens og samarbeidets ånd hvile over 
forhandlinger og avgjørelser». Men i 
den jødisk-kristne bønnetradisjonen 
har bønnens form og innhold først og 
fremst vært lovsang og takk. Dernest 
følger enkle, konkrete petisjoner og 
begjæringsbønner. Bønnens hensikt 
har vært å styrke de bedendes tillit til 
at Gud allerede kjenner og kjemper for 
den vanskelige situasjonen de står i. I de 
nyere bønnene er lovsangen og takken 

Merete Thomassen
Førsteamanuensis, PTS                                                    
merete.thomassen@teologi.uio.no
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sterkt nedtonet, til dels fraværende, og 
bønnene bærer preg av å være sakslister 
der Gud og mennesker blir presentert 
for løsningsforslag. 

I boka skisserer vi noen kriterier for 
hva som skal til for at bønnene skal bli 
så gode som mulig. Det viktigste kri-
teriet er enkelhet – «less is more». Det 
innebærer at bønnene henvender seg til 
en Gud som er utenfor mennesket, og 
at mennesket ber Gud om å gjøre noe 
som er utenfor grensen for hva de selv 
kan makte. Det innebærer også enkel-
het i språket; setningene i bønnen bør 
inneholde en varsom bruk av adjekti-
ver og parallellismer og basere seg på 
substantiver og verb, som for eksempel 
«Gi oss fred». For øvrig stiller liturgiske 
bønner en rekke krav til rytme, framfø-
ring, rom, kontekst, variasjon mm. som 
utdypes i boka. 

Jeg har valgt to eksempler som 
jeg mener er gode, liturgiske bønner. 
Den ene er en oversettelse av et tak-
kelitani fra Book of Common Prayer. 
(%omassen og Lomheim 2013, s. 184). 
Den andre er min egen forkorting og 
tilrettelegging av den eldste kristne 
forbønnen vi kjenner, gjengitt i 2. 
Klemensbrev fra år 96 e. Kr.. Felles for 
begge bønner, tross mange århundrer i 
tidsforskjell, er det sterke preget av lov-
prisning og takk, et gudsbilde som ut-
trykker at mennesket er henvist til Gud, 
ikke seg sjøl, og enkle setninger og re-

lativt tidløse formuleringer. Selv om 
bønnen fra 2. Klemensbrev trolig har 
blitt formulert i en tid da de kristne var 
under hardt press, er mange av formu-
leringer forblø$ende anvendbare i dag. 

TAKKELITANI
Liturg: Lat oss takka Gud vår skapar for 
gåvene han så rikeleg har gitt oss.
For skaparverkets venleik på jorda, i 
lu#a og i havet.
Alle: Vi takkar deg, livets Gud. 
L: For at vi er skapte i ditt bilete.
A: Vi takkar deg, livets Gud. 
L: For vårt daglege brød, for heim, fa-
milie og vener.
A: Vi takkar deg, livets Gud.
L: For sinn som kan tenkja, for hjarte 
som kan elska, for hender som kan tena.
A: Vi takkar deg, livets Gud.
L: For helse og styrke til å arbeida, for 
kvile og for leik.
A: Vi takkar deg, livets Gud.
L: For tolmod i liding og styrke i prø-
velsar.
A: Vi takkar deg, livets Gud.
L: For alle som søkjer sanning, fridom 
og rettferd.
A: Vi takkar deg, livets Gud.
L: Framfor alt takkar vi deg for dine 
lovnadar og store nåde som du har gitt 
oss gjennom Jesus Kristus, vår frelsar. 
Vi lovar og prisar han ved deg, vår Gud, 
og Den heilage andre, no og i all æve. 
Amen
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FORBØNN ( 2. KLEMENSBREV)
Nådige Gud, du kalte oss fra mørke til 
lys, fra uvitenhet til kunnskap om Jesu 
navn,
for at vi skal sette vårt håp til deg, du 
som er opphav til alt som er skapt. 
Du opphøyer de ydmyke og ydmyker 
de stolte. 
Du hjelper dem som er i fare, er de for-
tviltes frelser og alle ånders skaper og 
tilsyn. 

Vi ber deg, Gud, om å være vår hjelper 
og beskytter.
Frels dem av oss som er trengsler,
reis opp de falne, 
vis deg for de bedende,
helbred de syke, 
omvend dem som er på ville veier. 
Gjør de sultne mette, 
befri våre fanger, 
reis opp de svake,
trøst de motløse. 
La alle folk kjenne at du er den eneste 
Gud,

at Jesus Kristus er din sønn,
og at vi er ditt folk. 

Du, Herre, skapte jorden,
du  er trofast gjennom alle slektsledd,
rettferdig i dine dommer,
vidunderlig i makt og storhet,
du  skaper med visdom
og opprettholder det som har blitt til. 
Du barmhjertige og medlidende,
tilgi oss våre synder og misgjerninger!

Herre, la ditt ansikt lyse mot oss med 
fred
så vi kan bli beskyttet av din sterke hånd
og bevart fra synd ved din utstrakte 
arm.
Gi enighet og fred til oss og til alle som 
bor på jorden.

Du som er den eneste som er i stand til 
å gjøre dette,
vi priser deg ved Jesus Kristus. 
Ved ham skal makten og æren tilhøre 
deg, nå og i all evighet. Amen. ■
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10 BUD OM BRUK AV 
BØNNEKRUKKER

I to kirker jeg kjenner godt er det 
henholdsvis en bønnekrukke og et bøn-
neskrin. Krukka har smal åpning, en 
knapp tekst med oppfordring til å skrive 
en bønn og en omfattende rutine knyttet 
til frembæring i gudstjenesten og tøm-
ming. Skrinet med en smal sprekk til 
bønnlapper har en omfattende tekst om 
hva som skjer med bønnelappende, men 
soknepresten i kirka gjennom !ere år vis-
ste ikke engang at skrinet eksiterte da jeg 
gjorde oppmerksom på det. I en annen 
kirke jeg også kjenner godt står en annen 
bønnekrukke, den har vid åpning, ingen 
ledsagende tekst og ingen rutine for hva 
som skal skje med bønnelappene som 
legges i den. 

Bønnekrukker og liknende har nesten 
umerkelig sneket seg inn i mange norske 

kirker fra 1990-tallet og fremover. I følge 
Bergens Tidene "kk Vestlandet sin første 
bønnekrukke på Haraldsplass Diakonale 
sykehus i 2004. Mange bønnekrukker har 
antagelig sitt opphav i Tomasmessenes 
bønnevandringer. Og ulike typer bønne-
vandringer har nærmest tatt av i kjølvan-
net av både trosopplærings- og gudstje-
nestereformen. 

I tillegg til lysgloben og andre lysten-
ningssted, "nnes det i !ere kirker ulke  
bønnekrukker eller bønneskrin, klage-
murer, bønnetrær og bønnetavler for 
både skrevne og tegnede bønner. Mange 
steder brukes disse liturgisk i gudstje-
nestene, ikke bare i forbindelse med for-
bønnen, men også som bønnevandring 
under nattverden.  Det blir også vanlig 
stadig !ere steder med bønnekrukker 
som står fremme til bruk for alle som er 
innom kirka i løpet av resten av uka.

På linje med lystenning tenker jeg at 

Kjersti Østland Midttun
Kapellan i Sagene og Iladalen                                                    
kjersti.ostland.midttun@oslo.kirken.no

MAGASIN
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bønnelapper kan være en "n form for 
selvritualisering der mennesker kan få 
legge sine liv frem for Gud. De kan be 
med sine egne ord – nært eller 'ernt fra 
kirkens liturgiske vokabular – for nettopp 
det de har på hjertet. Kanskje det å for-
mulere bønn på papir i seg selv er viktig 
nok, eller kanskje er det viktig at noen 
andre også tar emnet med i sine bønner, 
generelt eller spesielt. 

Uansett tror jeg at de som ber sine 
bønner eller kommer med bønneønsker 
på slike bønnelapper, og legger dem i 
en bønnekrukke eller tilsvarende, har 
en forventning om at de ikke kommer 
på avveie, men forvaltes på en ansvarlig 
og respektfull måte med hensyn til både 
taushetsplikt og sensitive opplysninger. 
Likevel vet jeg at denne forvaltningen 
ikke alltid er like gjennomtenkt, og jeg 
ønsker derfor med dette å gi komme med 
10 bud for bruk av bønnekrukker. Dette 
er ikke fordi jeg ønsker å byråkratisere 
hverken bønn eller bønnekrukker unød-
vendig eller fordi jeg tror at en god rutine 
forandrer bønnens kra# på noen måte. 
Det er utelukkende fordi jeg syns men-
nesker som kommer til kirka og legger 
fra seg noe – enten dette er fra eget eller 
andres liv – hos oss i tillit fortjener at vi 
har tenkt gjennom hvordan vi skal for-
valte nettopp denne tilliten.

Mine bud er ikke ment som påbud, 
men heller som tips til spørsmål en kan 
stille seg lokalt – enten en allerede har en 
bønnekrukke eller liknende stående eller 
om en tenker at det kunne være "nt å ta 
noe slikt i bruk. 

Jeg har i det følgende tenkt mest på 
bruk av bønnekrukker utenfor gudstje-
nester, selv om en gjennomtenkt tanke og 
god forvaltning av bønnene når messen 
er til ende også er viktig. Jeg har dessuten 
her valgt å nærmest ikke forholde meg til 
hvor vidt en bønnekrukke (eller et tilhø-
rende bord) i seg selv er utstyr en må søke 
biskopen om tillatelse til å ta i bruk på 
permanent basis.

 
1. TENK GJENNOM HVA 
BØNNKRUKKA SKAL VÆRE

Skal den bare være til bruk i liturgiske 
sammenhenger?

Eller skal den stå tilgjengelig i kirke-
rommet gjennom hele uka?

2. TENK GJENNOM HVORDAN 
BØNNENE SKAL FORVALTES

Skal bønnene bæres frem til alteret 
under menighetens hovedgudstjeneste 
som en del av forbønnen?

Skal bønnelappene forbli skjulte og 
uleste?

Eller skal noen ha ansvar for å lese 
gjennom lappene og be for de ulike bøn-
neemnene? 

Skal noen bønneemner tas med videre 
inn i gudstjenestens forbønn, til noen i 
staben eller til menighetens forbønns-
gruppe?

Skal det lages alternativer der folk selv 
kan velge hva de vil at skal gjøres med 
bønnelappen? For eksempel hvit lapp 
for bønn som ikke skal leses, gul lapp for 
bønner som en vil at andre også skal be 
for og grønn lapp for bønneemner en vil 
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ha med i gudstjenesten.
Hvor o#e skal krukka evt lø#es frem, 

og hvor o#e skal den tømmes? 
Og hvordan skal bønnelappene be-

handles etterpå, "nnes det egnet sted for 
å brenne eller makulere dem på annen 
måte?

3. TENK GJENNOM HVEM SOM 
SKAL HA ANSVAR FOR KRUKKA 
OG BØNNELAPPENE

Dette er viktig uansett om en bestem-
mer seg for at lappene skal forbli uleste el-
ler ikke. Det er ikke bare viktig med tanke 
på de lappene som er i krukka, men også 
for at det skal være blanke lapper og skri-
vesaker tilgjengelig.

Skal det være presten? 
Eller diakonen? 
Eller er det gode grunner til at det bør 

være en annen medarbeider?
Kan det være en frivillig person eller 

gruppe i menigheten?
Bør det være !ere som deler på ansva-

ret, for eksempel fordi det er slitsomt å ta 
alle bønnene og bønneemnene innover 
seg alene?

Hvis den som har ansvar blir syk, har 
permisjon eller ferie, slutter eller på an-
nen måte helt eller midlertidig ikke kan 
ivareta oppgaven, hvem tar da ansvar for 
bønnekrukken?

4. FORTELL HVORDAN KRUKKA 
OG BØNNELAPPENE BEHANDLES

På bakgrunn av hva som på forhånd 
er gjennomtenkt så lag en enkel og konsis 
tekst om hvordan krukka behandles og 

hva som skjer med bønnelappene.
Ikke vær for knapp, og pass samtidig 

også på å ikke bli for omfattende, om-
stendelig eller detaljorientert. Det viktig-
ste er at folk på forhånd kan få vite hva 
som skjer med bønnelappene de skriver, 
at taushetsplikt og sensitive opplysninger 
ivaretas på en gjennomtenkt og ansvarlig 
måte og at evt alternativer fremgår tyde-
lig.

Hvis menigheten har egen logo så 
bruk den gjerne på informasjonen så at 
det fremgår at dette er slik vi gjør det hos 
oss. Teksten kan gjerne lamineres, settes 
i en ramme eller på annet vis behandles 
slik at den ikke blir borte fra krukka blant 
annet papir

5. VELG EGNET BØNNEKRUKKE FOR 
OPPBEVARING FOR BØNNELAPPENE

Bruk et lukket eller evt låsbart skrin, 
eller en krukke eller vase med så liten åp-
ning at det ingen kan ta med seg andres 
bønner eller at de faller ut hvis krukka 
velter.

Ikke velg en åpen kurv eller blomster-
potte

Velg noe som ikke er av gjennomsiktig 
materiale.

Velg noe som estetisk passer inn i kir-
ken, og som også egner seg til liturgisk 
bruk.

6. VELG EGNET PLASSERING FOR 
BØNNEKRUKKE OG INFORMASJON

Her vil det naturligvis være store va-
riasjoner fra sted til sted og fra kirke til 
kirke, men det viktigste er å velge en løs-
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ning som passer lokalt og som passer en-
ten bønnekrukken skal brukes i enkelte 
gudstjenester eller de skal stå fremme 
hele uka. Det kan være lurt å ha en løs-
ning som ikke innebærer !ytting frem og 
tilbake avhengig av aktiviteter, og samti-
dig må en – med mindre en ønsker en by-
råkratisk runde i papirmølla – for all del 
ikke skru noe fast i gulvet eller veggen til 
en permanent løsning som liturgipolitiet 
krever søknad til biskopen om. Jo lettere 
det et å ta det vekk jo mindre grunner det 
å søke om tillatelse. Velger en å plassere 
det utenfor kirkerommet, for eksempel i 
inngangsparti, kirketorg, våpenhus eller 
menighetssal, stilles det ikke tilsvarende 
krav om søknad.

Det kan være hensiktsmessig å tenke 
et bord med plass til både krukke, infor-
masjon, lapper til å skrive på og skrive-
saker, og at dette står et sted hvor de som 
ønsker å skrive – eller tegne – bønnelap-
per til en viss grad får gjøre det usjenert. 
Det er mange hensyn å ta, og det kan også 
være viktig å tenke på universell tilgjen-
gelighet.  

Og på samme måte som krukka este-
tisk bør passe inn i kirken, bør naturligvis 
plasseringen og evt bordet også gjøre det. 

7. SNAKK MED STAB OG/ELLER 
MENIGHETSRÅD OM EMNENE OVER 

På den måten er en !ere om å kvali-
tetssikre rutinene rundt bønnekrukka i 
forhold til hva som praktisk lar seg gjøre 
i den enkelte kirke og menighet. Da blir 
heller ikke bønnekrukka tilfeldig overlatt 
og utelukkende avhengig av en persons 

nærvær og engasjement.
Det kan være gode grunner både til 

å ha denne samtalen først eller på bak-
grunn av et utkast til en rutine, eller beg-
ge deler – det viktigste er at det skjer!

8. BEHANDLE BØNNEKRUKKA 
OG BØNNELAPPENE SLIK DET ER 
FORMIDLET AT DE SKAL BEHANDLES

Det er det eneste som skapet tillit og 
troverdighet!

9. EVALUER
Noen ting fungerer godt, noe sånn 

passe og noe fungerer ikke i det hele tatt. 
Dessuten skjer det med jevne mellom-
rom endringer i en stabs sammensetning, 
menighetens aktiviteter eller andre ting 
som påvirker hvem som gjør hva og hvor-
dan det gjøres. Alt blir ikke slik en hadde 
tenkt og o#e var det noe en ikke hadde 
tenkt på. Ta med innspill og erfaringer til 
mer eller mindre formell evaluering med 
jevne og ujevne mellomrom.

10. JUSTER
I henhold til evalueringen så juster 

praksis, og samtidig også informasjons-
teksten slik at det en forteller at skjer 
med bønnekrukka og bønnelappene til 
en hver tid stemmer med det som faktisk 
skjer. Særlig når noen slutter eller av en 
eller annen grunn ikke lenger har ansva-
ret for bønnekrukka og bønnelappene er 
dette viktig. Sørg for at slike justeringer 
også er samsnakket med/orientert om til 
stab og/eller menighetsråd. ■
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Kjøp boka i din lokale bokhandel 
eller på www.verbumforlag.no

MERETE THOMASSEN  OG  SYLFEST LOMHEIM

Når dere ber
Om liturgisk språk og utforming av 
bønner til gudstjenesten 

Har markedsspråket inntatt kirken?  
Forfatterne går i rette med bøn-
nespråket som brukes i Den 
norske kirke. 

I den nye gudstjenesteordningen 
for Den norske kirke har lokal-
menigheter !ått stor frihet til å 
utforme sine egne gudstjenester 
og forbønner. Denne boka gir 
nyttige råd til de som skal ut-
forme bønnene. Hva kjennetegn-
er et godt liturgisk språk? 

Kr 338,-

En bok om bønn
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DEBATT
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MÅLLAUST LIV HAR 
OG EI MENING

Nytt Norsk Kirkeblad nr. 4/2014 gir 
plass til åtte nye tekster om abort.  De 
beveger seg riktignok, med et par unn-
tak, i kjente spor. Sivert Angel har en 
lang betraktning av "lmen om Børre 
Knudsen, som jeg skal komme tilbake 
til, mens Eivind Berthelsen stripper det 
hele ned til den realistiske beskrivelsen: 
”Lille celleklump har fått en hvit eske 
fra staten”. Berthelsen åpner i sin tekst 
opp for tanken om at født og ufødt liv 
en dag skal møtes. Jeg spør meg selv om 
jeg i så fall kan risikere å måtte svare på 
spørsmålet: ”Hvorfor lot du meg i stik-
ken, far?” Mitt svar ville være: ”Fordi 
din mor bestemte det”. Alle oppføl-
gingsspørsmål etter dette ville opplagt 
være ubehagelige. Jeg kunne si, som 

Roald Iversen
Ph.d., 1. am. II ved MF, vikarprest i Nidaros                                                    
roaldiv@gmail.com

Angel: Det var ”en måte å innrømme 
kvinnen en nødrett over det som angår 
hennes liv”, og gjennom det håpe at mø-
tet mellom det ufødte livet og det fødte 
livet, altså det som ble mitt liv, ikke 
tvang meg til å si mer. Man kan håpe 
på alt.  

Alle slike tanker er naturligvis bare 
ville spekulasjoner, som mye metafy-
sikk er, men som all god metafysikk 
kan også denne tanken berøre vårt in-
tellekt og våre følelser. Ikke minst det 
siste. Angels beskrivelse over en opp-
rørt kollega som river ned bildet av 
Børre Knudsen i gangen på Teologisk 
Fakultet, illustrerer til fulle følelsenes 
plass i abortdebatten. 

Jeg synes Åse Røthing gir et godt 
forsvar for at barn med Downs syn-
drom kan leve et verdig liv. Jeg har ar-
beidet i !ere år innenfor det som den 

Den nye abortdiskusjonen
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gang het HVPU, og støtter henne fullt 
ut. Jeg synes Jone Salomonsens reto-
riske spørsmål ”Hvem eier barna?” får 
et bedre svar i Eivor A. O#estads tekst 
”Når mor blir Gud” enn i Salomonsens 
egen tekst. Salomonsen ønsker å  favne 
over litt for mye i sin korte tekst. Det 
viktigste hun sier er etter mitt skjønn 
at samvittigheten ikke er upåvirket av 
samfunnets normer. Ut fra dette må 
man lese hennes konklusjon: ”La oss 
[…] håpe at retten til selvbestemt abort 
står som en påle for de som ikke mak-
ter, ble lurt, voldtatt, er for unge, glemte 
prevensjon, brukte prevensjon, men ble 
gravide likevel”. 

O#estad utvider disse gamle per-
spektivene fra 1970-tallet, hevder at 
”abortdebatten er fryst fast til kampen 
om kvinners rettigheter”, og bringer inn 
det som er dagens virkelighet: ”Et an-
net forhold kan være at man ønsker ett 
barn og ikke tvillinger, og velger å 'er-
ne den ene. Bør vi ikke diskutere hvor 
retten til å gjøre disse valgene kommer 
fra”. Svaret på det spørsmålet er: Jo, det 
bør vi. O#estad etterlyser også, som 
mange før henne, far, når mor har tatt 
Guds plass.

Kirkevergen i Hof, Nell Gaalaas-
Hansen, diskuterer kvinners rett til å 
avbryte et svangerskap opp mot den 
gamle ordningen med nemndavgjørel-
ser: ”Er en nemnd bestående av to leger 
bedre i stand til å vurdere helsa mi [min 
kursivering] og omsorgsevnen min enn 
jeg sjøl”, spør hun. Hos henne reduseres 
spørsmålet om abort til et spørsmål om 

kvinnehelse. Spørsmålets retoriske ut-
forming legger opp til at man skal svare 
nei. Men det er fristende å svare ja og 
stille et motspørsmål: Når så mange 
viktige avgjørelser i våre liv krever at 
vi rådfører oss med andre med betyde-
lige mer livserfaring enn oss selv, hva 
er det da som skulle tilsi at en hvilken 
som helst kvinne i akkurat dette spørs-
målet skulle ha all nødvendig kunnskap 
for å ta en god avgjørelse? For Gaalaas-
Hansen handler det, i denne teksten vel 
å merke, ikke nødvendigvis om å ta en 
god avgjørelse i etisk forstand, men om 
kvinnerett – i juridisk forstand.  

Angels lange tekst, med utgangs-
punkt i "lmen om Børre Knudsen, er 
interessant på !ere måter. Størstedelen 
av teksten er en homiletisk betraktning, 
som jeg liker, men ikke vil ta opp her. 
Derimot vil jeg påpeke en ambivalens 
til Børre Knudsens prosjekt som Angel 
redegjør for. At man er ambivalent til 
noe, er ikke nødvendigvis negativt. Det 
betyr bare at man fester seg ved et par 
sider ved en sak som tilsynelatende står 
i motsetning til hverandre. På den ene 
siden ønsker Angel å ta tydelig avstand 
fra Børre Knudsen handlinger. Slik 
omtaler han Børre Knudsen: ”Ansiktet 
provoserer ved å holde frem et tydelig 
budskap om valg mellom rett og galt, 
død og liv, men blir frastøtende når det 
kles i den gamle autoritære prestens 
skjegg og klær. Samtidig er nettopp 
disse klærne nødvendige, budskapet 
kunne ikke vært ikledd vår tids klær, 
for det har en klarhet som ikke lenger 
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kan uttales”.  
Dette er i beste fall uklart tenkt, og 

sagt. Det var ingenting i den nye abort-
debatten før 8. mars i år som viste at 
man nå var mer nyansert enn det man 
var på 1970-tallet. Bildet med prestens 
autoritære skjegg og klær fungerer ikke 
i sammenhengen, verken retorisk eller 
polemisk. Men Angel er, tydeligvis uten 
å være klar over det, på et riktig spor 
når han beskriver samarien til Børre 
Knudsen som narrens drakt. I middel-
alderens narrespill var det nettopp ved 
å beholde drakten på, at narren kunne 
utfordre maktens virkelighetsbeskrivel-
ser uten å risikere å bli stra$et for det. 
I denne forstand var samarien til Børre 
Knudsen en narredrakt. 

Ambivalensen hos Angel, som sitter 
igjen hos ham når han forlater kinosa-
len, er knyttet til at han - samtidig som 
han tar avstand fra Børre Knudsens 

handlinger - blir utfordret av mannen 
i samarie, fordi denne mannen fram-
stod som et menneske som var villig 
til å leve som han trodde, til tross for 
at hans nærmeste familie, som han også 
hadde omsorgsansvar for, tapte på det. 
Kampen for ufødt liv var hos Børre 
Knudsen knyttet til spørsmål om men-
neskeverd. Han var anfektet av sin egen 
samvittighet, og gjennom sine handlin-
ger kom han til å berøre mange andres 
samvittighet, ikke bare deres sinne. 
Det gjør han tydeligvis fortsatt. Etter 
mitt skjønn er det bra at spørsmålene 
som han reiste: ”Hvor får mennesket 
sitt menneskeverd fra?” Og: ”Hva er et 
menneske verd?” nå reises på nytt, og 
at den nye abortdebatten ikke reduse-
res til et spørsmål om kvinnerett eller 
kvinnehelse. Som mann og far vil jeg 
motsette meg det. ■
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MANGFOLD OG
FUNKSJONSEVNE

Siste nummer av Nytt norsk kirkeblad 
vier noen artikler til tema om funk-
sjonshemming, nedsatt funksjonsevne 
og Down syndrom. Hovedtemaet i bla-
det er abort, aktualisert av vinterens 
ordski#e om reservasjonsrett og selek-
tiv abort. Foster med indikasjoner på 
Downs syndrom og funksjonsnedset-
telse er særlig utsatt for selektiv abort, 
derfor omhandler noen av artiklene 
funksjonshemming, funksjonsnedset-
telse og Downs syndrom. Torill Edøy 
kommer i sin artikkel inn på retten til å 
kunne tale, tro og tjene og Åse Røthing 
skriver med utgangspunkt i sin egen 
erfaring som søster til en kvinne med 

Downs syndrom. 
Det er prisverdig at NNK vier plass 

til å diskutere variasjoner i funksjons-
evne og nedsatt funksjonsevne som vil-
kår. Nedsatt funksjonsevne og variasjo-
ner i funksjonsevner tilhører våre alles 
liv og erfaringer som kroppslige men-
nesker i verden, og har dessverre i alt 
for liten grad fått prege teologi og kirke. 
Det er grunn til å fremheve nødvendig-
heten av teologisk arbeide innenfor på 
dette området både i teori og praksis 
og innenfor alle teologiens disipliner. 
Jeg vil i denne korte artikkelen først in-
formere om et nytt forskningsnettverk 
som er under etablering. Dernest vil jeg 
knytte noen kommentarer til mangfold 
og selektiv abort.

Inger Marie Lid
Teolog, Ph.d., Førsteamanuensis, HiOA                                                    
ingermarie.lid@hioa.no

DEBATT
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FORSKNING OM OG PÅ 
FUNKSJONSHEMMING I 
RELIGION OG TEOLOGI
Funksjonshemming og variasjoner 
i funksjonsevne har i liten grad blitt 
anerkjent som et tema det er viktig å 
arbeide faglig med innenfor akademia. 
I USA kalles feltet Disability studies, og 
engasjerer forskere innen humaniora 
og samfunnsfag og helsefag, som for 
eksempel kulturstudier, "loso", teo-
logi og (bio)etikk og rehabilitering. 
Fagfeltet har ennå ikke fått et godt 
navn på norsk, men kalles o#e tverr-
faglig forskning om og på funksjons-
hemming. De siste tre årene har Senter 
for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 
ved Universitetet i Oslo og Høgskolen 
i Oslo og Akershus samarbeidet om å 
arrangere årlige seminarer om fors-
kning på kjønn og funksjonshemming. 
Vi som arbeider innen feltet forsøker 
å utforske funksjonshemming, (dis)
ability som kritisk perspektiv innenfor 
ulike fagområder og disipliner. Også 
innenfor teologi og religion kan vi se en 
voksende interesse for temaet. I mai ar-
rangerte Misjonshøgskolen i Stavanger 
en stor internasjonal forskerkonferanse 
om funksjonshemming. Konferansen 
Stavanger International Conference on 
Disability, Illness and Religion samlet 
mange viktige internasjonale forskere 
og ga rom for å viktige og vanskelige 
diskusjoner. I vår ble det tatt et initiativ 
til å etablere et forskningsnettverk for 
Disability studies innenfor teologi og 
religion i Norge. Nettverket vil ha sin 

forankring ved Misjonshøgskolen og er 
åpnet for deltakelse fra interesserte. 

Temaet funksjonsevne og funksjons-
hemming har altså fått lite teologisk og 
kirkelig oppmerksomhet. Det er såle-
des symptomatisk at det stort sett ikke 
har vært diskusjoner om og kritikk av at 
strategidokumentet «Veien til prestetje-
neste», som ble vedtatt av Bispemøtet i 
1997, presenterte funksjonsevne som et 
av de 10 evalueringskriterier som skulle 
brukes for å vurdere kandidatens egnet-
het. Hva har dette kriteriet betydd for 
rekruttering til prestetjeneste? De se-
nere årene har trosopplæringsreformen 
vektlagt inkludering og tilrettelegging, 
selv ser jeg frem til å skulle utforske te-
maet nærmere i et forskningsprosjekt 
som nettopp har fått støtte fra denne 
reformen. Her vil jeg både se på forstå-
elser av deltakelse i menigheter og til-
gjengelighet til prestetjeneste.

 
MANGFOLD SOM 
GRUNNLEGGENDE VILKÅR 
FOR MENNESKELIVET
Mangfold er et nøkkelbegrep i forstå-
else av funksjonsevne og variasjoner i 
funksjonsevne. Her er det menneske-
lige mangfoldet stort. Det er imidler-
tid forholdsvis nytt at dette begrepet 
brukes om variasjoner i funksjons-
evne. Selv er jeg blant dem som mener 
at det er viktig å forstå variasjoner i 
funksjonsevne nettopp som tilhørende 
menneskelig mangfold. Åse Røthing 
skriver i sin artikkel, som tidligere har 
vært publisert i Dagsavisen, «Verdig 
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liv med Downs?» følgende «Det er 
fristende å argumentere mot abort av 
downsbarn med at mangfold er positivt 
(…)  Men mangfoldsargumentet halter. 
Et slikt argument impliserer at downs-
barn kan skape et mangfold som er "nt 
og nyttig for «oss andre», at samfunnet 
trenger downsbarn for at folk !est skal 
bli bedre mennesker i møte med anner-
ledeshet.» 

Argumentet Røthing viser til er 
kjent og, som hun fremhever, det er 
ikke et godt argument. Men Røthing 
kunne tatt kritikken et hakk lenger. 
Mangfold er ikke noe vi kan velge til el-
ler velge fra, mangfold er. Som Hannah 
Arendt har påpekt, er mangfold et helt 
grunnleggende vilkår for menneske-
livet. Mennesket kommer til verden 
som !ertall, vi er ulike mennesker og 
kan ikke tenkes uten pluralitet. Dette 
mangfoldet er uendelig stort og rom-
mer blant annet også genetiske varia-
sjoner som Downs syndrom. 

Dette betyr likevel ikke at mennes-
ker med Downs syndrom har en pe-
dagogisk oppgave overfor mennesker 

uten Downs syndrom, like lite som 
mine sykdomsdiagnoser skal bidra til 
å skape takknemlighet hos andre, som 
ikke har tilsvarende sykdomsdiagnoser. 
Mennesker med Downs syndrom er en 
del av det menneskelige mangfold, som 
mennesker med MS og revmatisme og 
autisme. Det er samfunnets oppgave å 
legge til rette for likeverd og gode livs-
muligheter for alle samfunnsborgere, 
med og uten Downs syndrom og andre 
syndrom og diagnoser. Som Røthing 
skriver avslutningsvis, folk med Downs 
syndrom har livets rett for sin egen del, 
kort og godt. Nettopp derfor er det 
avgjørende viktig at mangfoldet blant 
mennesker anerkjennes som et grunn-
vilkår. Mangfold som argument hand-
ler derfor ikke om et «oss og de andre» 
men om et stort «oss» bestående av 
ulike enkeltindivider. Selektiv abort av 
fostre med indikasjon på Downs syn-
drom og funksjonsnedsettelse eller av-
vik er feil sett i dette perspektivet fordi 
selektiv abort da blir et forsøk på å re-
dusere det menneskelige mangfold. ■
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSER:
11. S.I.T.  - 17. S.I.T.  (4/5 - 22/6 2014)

TID FOR GUDSBILDER

11. søndag i treenighetstiden - søndag 24. august 2014

Evangelietekst: Matt 23,37–39
Lesetekster: Jes 64,6b–65,2, Rom 9,2–5; 10,1–4

Stine Kiil Saga
Kapellan i Haslum 
Stine_ks@yahoo.no

På kon"rmantleir der jeg jobber, har vi 
de siste årene gitt kon"rmantene noen 
spørsmål til dagens tema som de skal 
svare på anonymt, levere inn og som 
senere redigeres sammen og presen-
teres på samtalegudstjenesten. Ett av 
spørsmålene til dagen som har tema 
”Gud” er Gitt at Gud $nnes, hvordan 
tror du han/hun er? Som kapellan har 
jeg ansvar for å lese gjennom svarene 
og plukke ut et representativt utvalg. 
Og jeg må si at selv om det kan være 
slitsomt å lese gjennom 100 svar en sen 
kon"rmantleirkveld, så er det mest av 
alt trosstyrkende og spennende å bli 
kjent med kon"rmantenes Gudsbilder. 
Særlig etter undervisningen som tar 
opp dette temaet, der et av målene er 

at kon"rmantene skal få kunnskap av 
hvordan Gudsbilder dannes, og re!ek-
tere rundt egne Gudsbilder. 

UTFORDRING TIL MENIGHETEN
Søndagens prekentekst kan handle om 
mange ting, men jeg velger å sette foku-
set på nettopp Gudsbilder. Både fordi 
det ikke er så o#e vi har en prekentekst 
med kvinnelig Gudsbilde og fordi jeg 
tror det er så viktig å snakke om dette 
i menighetene. For vi trenger de"nitivt 
både som kirke og kristne å bli utfor-
dret til å lete etter den rikdommen av 
Gudsbilder som faktisk "nnes i bibel-
tekstene og i livene våre. 

Her er noen av svarene kon"rman-
tene har gitt på spørsmålet ”Gitt at Gud 
"nnes, hvordan tror du han/hun er?”

Som en omsorgsfull, rettferdig og god 

Noen salmeforslag som speiler ulike gudsbilder: N 364, N 316, N 334, 
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far. En som alltid vil lytte til deg, passe 
på deg og gi deg kjærlighet.

Jeg tenker han er mørkhudet og har 
ganske mørkt og grått hår.

At hun er både streng og kjærlighets-
full.

Jeg tror at Gud er overalt, i hver krik 
og krok, selv i de mørkeste hjørner.

Jeg tror Gud er det mest fantastiske vi 
kan tenke oss.

Litt som Morgan Freeman.

Jeg tror Gud er en som $nnes i alt og 
alle. Som ser deg og beskytter deg og som 
passer på deg uansett.

En av oppgavene kon"rmantene 
"kk i undervisningen om Gud og 
Gudsbilder, var et ark med masse ulike 
adjektiver, der de skulle ringe rundt de 
som passet med slik de så på Gud og 
stryke ut de som ikke passet ("nnes 
i lederveiledningen til Con Dios). Vi 
snakket om at mange av Gudsbildene 
i både det gamle og nye testamentet er 
livsnære, og o#e har man grepet til det 
"neste man vet om når Gud skal beskri-
ves. Noe som betyr at også vi i dag kan 
lete etter nye metaforer. Hvilke bilder i 
våre egne liv og i vår samtid kan vi bru-
ke? Til slutt "kk de i oppgave å tenke 
på det stedet de føler seg mest trygge, 
eller den personen de føler seg mest el-

sket av og skrive ned disse som mulige 
Gudsbilder. Kanskje er det en øvelse 
som kan gjentas som en del av preke-
nen denne søndagen? 

OM VINGER OG HØNER
I vår prekentekst i Matteusevangeliet er 
det bildet av en hønemor som samler 
kyllingene under vingene sine som blir 
brukt. Bilde av Gud som en beskyttende 
mor "nnes gjentatte ganger i Bibelen. 
Som for eksempel Hosea 13, 8 og Jesaja 
66, 13. I sin artikkel ”Under my wings: 
Jesus’ motherly love: Matthew 23:37-
39” påpeker Carrolyn Blevins at jøder i 
det første århundret også var kjent med 
vinger som bilde på beskyttelse. Vinger 
ble brukt i mange ulike tekster for å be-
skrive sider ved Gud. Vinger blir både 
beskrevet som vern, ly og beskyttelse, 
som i Salme 17, 8: ”Vokt meg som din 
øyensten, skjul meg i skyggen av dine 
vinger” og i Salme 36, 7: ”Hvor dyre-
bar er din kjærlighet, Gud! I skyggen 
av dine vinger søker menneskebarna 
ly.” Og som støtte, slik som i 5.Mos 32, 
11: ”Lik en ørn som får ungene til å !y 
fra redet og svever over dem, slik bredte 
han ut sine vinger, tok ham og bar ham 
på vingene.” Et utrolig sterkt bilde på 
Gud som våker over ungene når de selv 
skal !y, men fortsatt er der hvis det ikke 
går bra.

Så når Jesus sammenlikner seg selv 
og Jerusalems befolkning med en høne 
og hennes kyllinger, uttrykker han den 
samme guddommelige medlidenhet og 
beskyttelse som vi kan "nne i de mange 
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beskrivelsene av vinger som til!ukt i 
GT.  Den inkarnerte Gud var altså en 
kjærlig, beskyttende mor. 

Å FORSØKE Å SNAKKE OM 
DET Å VÆRE GUD OG DET 
Å VÆRE MENNESKE
Neste gang Gud gjester jorden, kommer 
hun til å bære hijab. Hun skal invitere 
deg på middag, og servere retter med 
navn du ikke kan uttale. Det kan hende 
hun sliter med ordene, for det er ikke lett 
å være Gud. Men i det hun rekker deg 
det varme brødet, gjenkjenner du henne.

Gyrid Gunnes i ”Hellig. Sårbar”

Noen av dere har kanskje lest Gyrid 
Gunnes sin bok ”Hellig. Sårbar”. Hvis 
du ikke har gjort det, kan jeg anbe-
fale den på det sterkeste og særlig som 
prekenforberedelse til denne sønda-
gen. Nettopp spørsmålet om hvor-
dan nye gudsbilder blir til, og hvor-
dan de ser ut hvis de skal gi mening 
med utgangspunkt i eget liv, gjorde at 
Gunnes skrev denne boka. Les gjerne 
hennes re!eksjon rundt temaet på 
Kristenogprogressiv.no1

For hvordan vi snakker om Gud har 
også relevans utenfor kirkerommet, 
skriver hun. ”Det teologiske språket 

legger premisser for hvordan et sam-
funn snakker om det å være menneske 
overhodet. Etikken i det teologiske 
språket handler om å gjøre dette språ-
ket så nyansert og rikt som mulig, slik 
at det kan fortolke, trøste og hele tiden 
bidra til et blikk som fastholder den sår-
bares menneskeverd. Og, ikke minst: Å 
snakke om Gud er å snakke om men-
nesket. Gudsbilder er like mye bilder av 
samfunnet. Slik re!ekterer gudsbilder 
indirekte fordeling av makt og politisk 
innen- og utenforskap.”

”O%e spør dåpsbarnas mødre om de 
kan amme i kirken. Jeg svarer at på en-
hver gudstjeneste bør det være en am-
mende mor. Hennes bryst og Kristi kropp 
synliggjør det samme mysteriet, sett fra 
ulike vinkler. Hans kropp blir brød for 
mange. Hennes kropp blir brød for én. 
De to er parallell bevegelse, forbundet 
gjennom å gi sin kropp for de/n de elsker. 
Kristus og den ammende kvinnen er et 
tegn på hverandre, i en evig gjensidig 
åpenbaring, jeg kan ikke se den ene uten 
å se den andre.”

Gyrid Gunnes i ”Hellig. Sårbar”

Fotnoter:
1 - http://www.kristenogprogressiv.no/?p=100 ■
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

DET TEOLOGISK RELEVANTE 
MINNET
12.. søndag i treenighetstiden - søndag 31. august 2014

Evangelietekst: Matt 6,24–34
Lesetekster: Neh 9,19–21 (prekentekst), Hebr 13,5–6 

Ellen Aasland Reinertsen
Kapellan, Torshov 
ellen.aasland.reinertsen@oslo.kirken.no

Kan minner skape tro? Kan noen an-
dres historie gi meg håp?
Jeg trengte en oppfriskning om 
Nehemja for å lese denne teksten. 
Kanskje er det også tilfellet for dere? 
Det følgende er hentet blant annet 
hos Williamson, H. G. M. ”Ezra and 
Nehemja” i Old Testament Guides, 
She(eld Academic press, 1987 og 
Barstad, H. M. Det Gamle Testamente. 
En innføring, Dynamis, 1993.

Esra – og Nehemjabøkene må sees 
i sammenheng. De handler om tiden 
mange returnerte til Jerusalem fra ek-
silet i Babylon og gjenoppbygging av 
byen og templet.  Mange er ennå i ek-
sil. I Esra 7, 12 hører vi at perserkongen 
Artaxerxes gir ”presten Esra, skri#lærd 

i himmelens Guds lov” påbud om å rei-
se til Juda og Jerusalem for å undersøke 
forholdene der. Han skal ha med skat-
ter til templet og bringe med seg lære 
og reform. Esra gjennomfører blant an-
net en ekteskapsreform som skal hin-
dre at mannlige jøder gi#er seg med 
fremmede kvinner (og at de som alt er 
gi# forblir gi#). I Nehemjas bok er sce-
nen igjen folkene som er igjen i eksil i 
Babylon, trolig under den samme kong 
Artaxerxes, kanskje rundt 450 f.Kr. 
Etter beskjed fra Jerusalem om den 
elendige tilstanden der får Nehemja, 
som er en slags høytstående embets-
mann, lov til å reise til Jerusalem for å 
gjenoppbygge byen. Under hans styre 
gjenreises bl.a. bymurene, under stor 
ytre motstand. 

I vår tekst er scenen Jerusalem, trolig 

Salmeforslag (ny salmebok): 312, 316, 318, 920, 576, 461, 308 og 482. 
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under Nehemjas styre. Teksten er en del 
av beskrivelsen av en lang faste – og be-
dedag. Esra har lagt fram loven for fol-
ket. Nå følger folkets svar. De bekjenner 
sine synder og ber om at JHWH må ta 
seg av dem i den vanskelige tiden de nå 
be"nner seg i. Det er levittene som le-
der bønnen. Syndsbekjennelsen etter-
følges av et lø#e fra folket om å følge 
loven i framtida (kapittel 8-10). 

FORTELLING OG IDENTITET
Teksten vår stammer altså fra postek-
silperioden. Nå gjelder det å reorgani-
sere det judeiske samfunnet etter eksi-
let. Folket er i identitetskrise: Hva skal 
de være nå som de er vendt tilbake til 
Jerusalem? Samtidig er ennå mange i 
eksil og landet er ikke fritt. I Esra – og 
Nehemjabøkene blir det viktig å fast-
holde kontinuiteten med den føreksil-
ske historien. I vår tekst kommer dette 
tydeligst fram ved at det fastholdes at 
landet de nå vender tilbake til er det 
samme som fedrene kom til etter red-
ningen fra Egypt og ferden i ørkenen. 
Eksodusfortellingen forstås som en 
typologi til hjemvendinga fra Babylon 
ved at den peker mot denne andre 
hjemkomsten. En slik tolkning skal gi 
folket framtidshåp om at de nå igjen 
kan gå inn i en periode av frihet og fred 
i eget land. 

Folket skal bli minnet om den gode 
historien. Fra Neh. 9, 5 forteller levit-
tene, i bønns form, folket om JHWHs 
veldige gjerninger med sitt utvalgte folk 
i historien, fra skapelsen av verden via 

utvelgelsen av Abraham til utferden fra 
Egypt og i vår tekst om ørkenvandrin-
gen, der de ikke ble forlatt av guddom-
men, selv om de var ”hovmodige og 
stivnakket” og ikke hørte på JHWHs 
bud (v. 16). Det handler om JHWHs 
trofasthet selv når forfedrene sviktet. 
Etter teksten vår fortsetter bønnen med 
fortellingen om folkets svik i det loven-
de land, om at JHWH tillot ødeleggelse 
av landet, men at han selv i eksilet ikke 
forlot dem. Guds handlinger har vært 
nådige, til tross for folkets uverdige re-
sponser. 

I bønnen tiltales JHWH med et til-
litsfullt du. De poetiske bildene som 
brukes om JHWHs barmhjertighet i 
ørkenen er skysøylen, som førte dem på 
veien om dagen, og ildsøylen, som lyste 
opp veien om natta. De forteller om 
JHWHs gode Ånd som gav visdom.  Og 
at han gav dem manna og vann og klær 
som ikke ble utslitt og føtter som ikke 
hovnet opp. 

TVETYDIGE MINNER
Er våre minner teologisk relevante? 
Kan vår egen fortelling lære oss at Gud 
er barmhjertig? Svarene er selvfølgelig 
delte. Noen ganger – takk og lov – ja, og 
dessverre sier mange minner også det 
motsatte. 

I teksten vår er det ikke bare de gode 
minnene som trekkes fram, men også 
der det gikk galt. Teksten tviholder li-
kevel på at JHWH, i alt som skjedde, 
fortsatte å være barmhjertig. Her er 
det heller ikke de individuelle minnene 
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som minnes, men utvalgte deler av den 
felles historien. De som bønnen skal 
ha blitt framført på vegne av den gang 
hadde selv ikke opplevd hendelsene og 
skapt disse minnene. Men de ble invi-
tert inn i historien. De ble talt eller bedt 
inn i minnene. Fedrenes minner ble 
deres. 

Hørere av den prekenen vi skal skri-
ve nå er mye i samme situasjon som 
dem. Det er heller ikke deres person-
lige minner, men del av vår felles ka-
non. Dersom prekenen skal gjøre noe, 
og ikke bare si noe, kan vi da ha som 
mål å preke tilhørerne inn i historien, 
inn i tilhørigheten i den?

Det er masse som er problematisk 
med dette. Fortellingen som vi har lest 
og hørt utdrag fra er ikke bare god. 
Ingen av de som startet ørkenvandrin-
gen "kk fullføre den. Utgangen og red-
ningen fra Egypt endte ikke bare med 
inngangen i det lovede land, med også 
med landran og folkemord. Det er en 
nasjonalistisk fortelling i nydelig poesi. 
Vi møter det mange steder i våre hellige 
tekster. De undertryktes oppreisning 
blir andres undergang. 

Det hindrer likevel ikke at fortellin-
gene brukes igjen og igjen av stigmati-
serte grupper og frigjøringsbevegelser, 
til håp og inspirasjon. Det trenger ikke 
bety at o$eret igjen må blir overgriper. 

Kan vi, som teksten, holde fast ved 
og insistere på disse minnene som noe 
godt? På at de forteller om Guds barm-
hjertighet midt i minner som sier andre 
ting? 

Kan vi preke det med stor frimodig-
het? At dette også er dine minner! At du 
er en del av det! At dette kan være din 
skysøyle i den stekende solen og ildsøy-
le når det blir mørkt! Kan vi døpe dåps-
barna inn i det, at dette er vår gode ånd, 
som gir oss visdom? Kan vi spise oss 
inn i den i nattverden? At dette minnet 
blir vår manna mot sulten og vann mot 
tørsten! Er det minner som kan gi oss 
mot til å leve og mot til å tro? Som gjør 
at klærne våre ikke blir utslitt og føttene 
våre ikke hovner opp? 

Epistelteksten insisterer på det. Vi 
får høre Guds stemme som sier: Jeg 
svikter deg ikke og forlater deg ikke. Og 
i evangelieteksten hamres det inn i oss: 
Vi skal i det hele tatt ikke å bekymre 
oss, for Gud vet hva vi trenger. Det vi 
skal bry oss med, er å søke Guds rike og 
hans  rettferdighet. 

Kan vi ved å bli del av disse min-
nene “sitte på kjempers skuldre”? Dette 
uttrykket ble udødeliggjort  av Isaac 
Newton i et brev til en venn, midt i det 
store vitenskapelige paradigmeski#et 
der han skriver at om han hadde sett 
mer enn andre, så var det ved å stå på 
kjempers skuldre. Uttrykket går lengre 
tilbake, den eldste skri#lige versjonen 
er trolig hos John av Salisbury (1159). 
Han skrev: ”Bernhard av Chartres 
pleide å si at vi er som dverger på kjem-
pers skuldre slik at vi kan se lenger enn 
dem og på større avstand, ikke i kra# 
av vår egen synsevne eller andre fy-
siske fortrinn, men fordi vi lø#es høyt 
og holdes oppe av deres enorme stør-
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relse”. Katedralen i Chartres ble kort et-
ter Bernhards tid utsmykket med et sett 
glassmalerier som illustrerer tanken. På 
disse er de "re evangelistene avbildet 
på skuldrene til hver sin gammeltesta-
mentlige profet. Det "nnes også !ere 
eksempler på eldre bilder og skulpturer 
med samme innhold (les mer om dette 
hos Trond Skard Dokka i A#enposten1.

Kan vi sitte på kjempers skuldre? 
Kan vi tro på grunn av andres minner? 
Ei klok kvinne, som har vært mye og 
kan bli dypt deprimert, har sagt: ”Av 

og til klarer vi ikke å håpe selv. Da må 
noen andre håpe for oss”. Tør vi våge 
det? Midt i alt annet, også midt i våre 
tvetydige individuelle og felles histo-
rier. Tør vi lytte til disse minnene og tro 
at gjennom alt, så viser Gud barmhjer-
tighet? Kan disse minnene være håpet 
andre håper for oss?

Fotnoter:
www.a"enposten.no/meninger/kronikker/Dverger-

pa-kjempers-skuldre-6324228.html).
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

DET TEOLOGISK RELEVANTE 
MINNET
13.. søndag i treenighetstiden - søndag 7. september 2014

Evangelietekst: Matt 25,14–30
Lesetekster: Salme 92,2–6.13–16 og 1 Kor 12,4–11

Bettina Eckbo
Prest, Eidskog 
bettinaeckbo@hotmail.com

Noen søndager ser jeg mer frem til enn 
andre, og denne søndagen er en slik 
søndag. 

Det er en "n indre logikk mellom le-
setekster og prekentekst, og mulighete-
ne er mange for vakre og meningsfulle 
prekener, alt etter hvor man vil legge 
inn støtet. 

Samtidig er prekenteksten krevende 
– så det er sikkert lurt å sette av litt ek-
stra tid til forberedelsene denne sønda-
gen. 

FORTELLINGSTEKSTEN
Først bare noen ord til fortellingstek-
sten før jeg går videre: 

Dette er Lukas-varianten av «Jesus 
og den rike mannen.» Den har vi alle-
rede prekt over tidligere i sommer/høst 
(3. søndag i treenighetstiden: Jesus og 
den rike mannen) og noen uker senere 
kom noe av samme problematikk opp 
igjen (8. søndag i treenighetstiden og 
12 søndag i treenighetstiden: du kan 
ikke tjene både Gud og Mammon). 

Det er en viktig problemstilling 
men…  

Fordelen denne søndagen er at både 
fortellingsteksten og prekenteksten er 
gode fortellinger å snakke ut fra. Til 
slutt blir det kanskje en helhetsvurde-
ring ut fra hyppigheten på gudstjenes-
tene i det enkelte sokn. 

Salmeforslag (ny salmebok): 715, 716, 430, 695,
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LESETEKSTENE
1) Første lesetekst er en hyllest til 

Gud fra salmisten i utdrag fra Salme 92. 
Med ditt verk har du gledet meg med 

ditt verk, jeg jubler over det dine hender 
har gjort.

De er plantet i Herrens hus og blom-
strer i forgårdene hos vår Gud. 

Ord til takknemlighet og glede. Bare 
pass på at tekstlesere forbereder seg på 
å lese den godt slik at teksten kommer 
tydelig frem. Teksten setter stemningen 
for dagen!

2) Andre lesetekst er Paulus vakre 
tekst om nådegavene. Hver enkelt har 
fått ulike nådegaver, men Ånden er den 
samme. 

Dermed er anslag til prekenteksten 
med lignelsen om talentene gitt. 

Hvordan ser vi på hverandre? 
Glemmer vi hvor ulikt Ånden tar form? 

Hva tenker vi om nådegaver i dag? 
Kanskje skal vi våge oss på noen kon-
krete eksempler i denne prekenen? 
Uten å bli relativister. 

PREKENTEKSTEN
v. 14: Det er som med en mann som 
skulle dra utenlands. Allerede her set-
tes fokus i teksten. Teksten etter vår 
periokope er den kjente domsteksten 
(Jeg var sulten… tørst… naken… i feng-
sel… og dere så ikke til meg). Vi er i en 
forberedelsestid, i på vente av noe som 
skal komme. Jesus og disiplene er på 
Oljeberget tirsdag kveld i påskeuken 
(jf. varianten fra Lukas 19,11-27 får vi 
et lignelse som ligner, men er ikke helt 

lik.  Bibelhistorisk forteller Jesus lignel-
sen også tidligere enn vår prekentekst, 
da han kom nær Jerusalem).  

I denne lignelsen er det ikke ven-
tetiden som i sentrum, men tjenesten 
mens man venter. 

Markeringen av Så reiste ham indi-
kerer en sammenheng med den foregå-
ende lignelsen om brudepikene. Man 
skal våke (v. 13) og virke. Å våke er ikke 
å dagdrømme – det er å bruke det Gud 
har gitt en av evner og gaver. 

v. 15: Jeg leste i Studiebibelen at 
«talenter i denne sammenhengen er 
ikke mynter, men vektenheter»(s. 513, 
1977). Derfor var verdien av en talent 
avhengig av hva slags materiale det var 
i den, kobber, sølv eller gull. Det var 
mest vanlig visstnok med sølvtalenter, 
og det er nok det det tenkes på her, idet 
ordet sølv er nevn i vers 18 (tò argyri-
on). I Bibelselskapets bibel2011 står det 
i fotnoten at «En talent tilsvarer 6000 
drakmer eller daglønner. 

Setningen etter det hver enkelt hadde 
evne til er oversatt fra det greske dyna-
min/dugelig som også kan oversettes 
med «kra#», makt til å utføre, evne. 
Herren utrustet/er i henhold til hvor-
dan man var/er i stand til å bruke det 
han gav/Gud gir. Slik sett kan man si 
at det ikke var noen forskjellsbehand-
ling(?), siden enhver "kk det som den 
enkelte var i stand til å ivareta, jf. 1. Kor 
12. Det er ikke våre talenters størrelse 
eller mengden av dem som teller, men 
hvordan vi bruker dem. 

v. 16: Tjeneren som hadde fått fem 
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talenter, handlet raskt. Han fulgte 
Herrens befaling og var tro i sin tje-
neste. 

v. 17: Og tjeneren med to talenter var 
trofast. Begge to hadde 100% gevinst på 
forvaltningen sin. 

v. 18: Men så kommer vi til synderen 
i lignelsen – den som gravde ned sin ta-
lent. Han ble gitt muligheter fra Herren, 
men neglisjerte dem. Han ble redd. Det 
er det lett å bli. Men ingen tjente på at 
talenten lå gravd ned i jorda. Skyldtes 
det at han var ærlig men lat? Jf. v. 26.  

v. 19: Det står at Herren var lenge 
borte, så slik sett hadde tjenerne god 
tid til å omsette pengene. Samtidig ble 
deres troskap og utholdenhet satt på 
prøve. 

Når regnskapet skulle gjøres opp, er 
det vel nettopp disse to verdiene som 
prøves, ikke størrelsen på vår eventu-
elle suksess. 

v. 20-21: Her kommer svaret: du gode 
og tro tjener! Det er tjenerens moralske 
kvalitet som gir resultatet karakter: Et 
lite resultat som er vunnet på grunn av 
stor troskap, teller mer i Guds øyne enn 
et stort uten. For Gud er det intet godt 
resultat uten godhet. Dyktighet teller 
ikke uten godhet overfor Gud, heldig-
vis. 

Han hadde vært tro over lite. Slik 
sett er dette den !otteste rosen tjeneren 
kunne fått. Og belønningen er å kom-
me inn til gleden hos din herre. Ordet 
glede/charis betegner her en gledesfest, 
salighet. 

v. 22: Vi er ansvarlig for det vi har. 

Denne tjeneren hadde mindre å rutte 
med, men han var like trofast som han 
som hadde mer. 

v. 23: Rosen for de to første tjenerne 
var lik. At de var forskjellig utrustet 
med hensyn til talenter, betød ikke at 
de ble belønnet etter forskjellige nor-
mer, jf. 2. Kor. 8,12. 

v. 24: Så kom også han fram som had-
de fått èn talent. Mellom det store som 
vi ikke r i stand til å gjøre, og det lille 
som vi ikke vil gjøre, er det fare for at 
vi ikke gjøre noe. Det var det som felte 
denne tjeneren. Kanskje han mente at 
en talent var lite å handle med. Han 
mistet den ikke, men gjorde ingenting 
med dem. 

Når det står også så kom også han 
fram, betyr nok det at han var tvun-
get til å stå fram for sin herre, og nå la 
han faktisk skylden på ham. Tjeneren 
trodde han kjente sin herre (jeg vis-
ste…), men det gjorde han ikke. Han 
tegnet heller motsatt et misvisende 
bilde av herren sin som en som var 
umulig å tjene, en som aldri ble tilfreds. 
Studiebibelen mener tjeneren til og med 
sammenlignet herren med Egypts fa-
rao (2. Mos 5,7-8) eller en Rehabeam 
(1. Kong 12,11). Poenget er nok at han 
med en gang går i forsvar. Han forstod 
hvor utilfredsstillende hans stilling var. 
Og da ved å skylde på herrens karakter. 

v. 25: Her har du ditt. Stemte det? I 
et normalt arbeidsforhold ville tjeneren 
også skylde ham arbeidsevne og tid. 

Innspill til preken: Hvordan forhol-
der vi oss til gaver vi får fra Gud? 
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Lar vi dem ligge uåpnet? Åpner vi 
dem og legger dem i en sku$? Eller 
bruker vi dem og takker ham for dem? 
(jf. Martin Luther som i Den lille kate-
kisme skriver at dåpen gir mennesket 
tre gaver: a)Syndenes forlatelse, b)frelse 
fra døden og djevelen og c)evig glede til 
alle som tror Guds ord og lø#e). 

v. 26: Hva er godt og ondt? Gud 
dømmer ikke bare fordi man gjør noe 
galt, men også fordi man ikke har gjort 
det som er rett, jf. v. 45. Det er ondt nok 
at man ikke gjør noe godt. 

v. 27: Herren svarer tjeneren med 
hans egne argumenter. Nettopp fordi 
han mente hans herre var slik, burde 
han ha omsatt pengene hans. Hvorfor 
satte ham dem ikke i banken? Kanskje 
han tenkte at han kunne berike seg ved 
å grave dem ned? Kom herren tilbake, 
kunne han grave dem opp. Kom ikke 
herren tilbake, var talenten hans. 

Bankvirksomheten er i følge 
Studiebibelen en veldig gammel pro-
fesjon. Allerede på Tel-el- Amarna-
tavlene er det oppbevart banktransak-
sjoner (1400 f.Kr.). 

Jødene hadde ikke lov til å ta rente 
av hverandre, men de kunne gjø-
re det av hedninger (5. Mos 23,20). 

Pengevekslerne satt vanligvis ved bord i 
templet. Ordet «bank»/trapezites kom-
mer av benk, eller et lite bord, utstyrt 
med "re ben (av tera peza, "rebeint). 
Det norske ordet «bank» har samme 
opprinnelse (benk). 

«Renter»/tokos betød opprinnelig 
«barn», «avkom». Rentene er kapitalens 
«barn». 

v. 28: Hvorfor skulle den som had-
de mest få en talent til? Kanskje fordi 
han hadde vist at han klarte å ta vare 
på mye? Eller at ingen av Guds gaver 
skulle gå tapt? 

v. 30: Stra$en var stor for den siste 
tjeneren. Kanskje for å vise hvor alvor-
lig latskap er? Trusselen er veldig sterk 
og kan fargelegge hele lignelsen, lest 
med «rette» briller.  
TIL SLUTT: 
Lignelsen gir mulighet til å både snakke 
nåtid og fremtid. 

1) Nåtid: bruk det du er blitt gitt. 
Se hva det er og ikke grav det ned. 

2) Fremtid: Hva sier dette om 
Guds håndtering av latskap, egoisme og 
apati? 

Lykke til! ■
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

VINGÅRDSSØNDAG

Vingårdssøndagen - søndag 14. september 2014

Evangelietekst: Matt 20, 1-16

 
Anne Anita Lillebø

TIL DAGEN 
I den svenske kyrkja fell sundagen inn 
under trettandedagstida og vert kalla 
Septuagesima – eit namn som er i kyr-
kjeårtradisjonen frå gamalt av. Det skal 
spele på at det frå denne sundagen er 70 
dagar til påske, noko som nær sagt aldri 
stemmer. I Sverige har dagen fått over-
skri#a «nåde og teneste», noko ein kan 
spele på også når dagen heiter vingards-
sundag. 

KOMMENTAR TIL LESETEKSTENE 
Om ein har ein pietistisk rest i seg, kan 
le¬seteksta frå 1. Kor. gå rett inn: «Alle 
som er med i kampleikane, må nekta seg 
alt. (...) eg er hard med kroppen min og 
tvingar han til å lystra, så ikkje eg, som 

har forkynt for andre, sjølv skal koma 
til kort.» (1. Kor 9,25.27). Skal ein lesa 
denne teksten er det kanskje lurt å seie 
noko om Paulus og konteksta han skriv 
inn i? Og kanskje diskutere kritisk at ein 
ikkje kan krevje av andre det ein ikkje 
krev av seg sjølv? 

UTGANGSPUNKT 
Preiketeksta er ei likning som er ope for 
ei rik utlegging, men der nokre av ut-
segnene kan kome til å bli høyrt i større 
grad enn andre. Korleis vert forteljin-
gar som denne forstått? Kanskje vil folk 
grunne over den noko urettvise utdelin-
ga av løn mellom dei som vart leigde inn 
til å arbeide på vingarden? Om det er 
noko moral knytt til teksta anna enn ei 
åtvaring mot å verta sjølvrettferdig med 
tanke på frelsa, er det kanskje mogleg å 

Salmar: NoS 98, 102, 89, 650, (656), 715, 611 

Denne tekstgjennomgang er fra Nytt norsk kirkeblad sitt arkiv. 
Den var trykt første gang for Vingårdssøndag 28. januar 2007
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aktualisere i høve til vår tids underbe-
talte utanlandske arbeidarar, som vert 
tilsette på falske kontraktar og som tener 
langt under det fagorganisasjonane ser 
som sømeleg og rett? Rettferdstenking 
kan utfordrast på mange vis av denne 
likninga, men eg kjem ikkje til å gå inn 
på det her. Eg vil ta tak i det som er ei 
utfording til alle som skal preike: evan-
geliet som ligg som formidlingsfokus i 
denne delen av gudstenesta. Korleis leie 
ut nåden og den gode bodskapen av det-
te tekstmaterialet? 

«SOLEIS SKAL DEI SISTE BLI DEI 
FØRSTE OG DEI FØRSTE DEI SISTE»
Det er ikkje sikkert at heile preika treng 
omhandle denne setninga i dagens tekst, 
men eg tenkjer at den er mektig og kling 
sopass mot alle slags pietistiske restar at 
ein bør «lande den», så den ikkje vert 
ståande utan kommentar. Den treng 
noko kring seg, ei plassering – for å kun-
ne kvile. 

For kva høyer folka som sit og lyttar? 
Kva tolkingsreiskapar og kva rammer for 
forståing "nnast det i benkeradene? Om 
dette vert høyrt og forstått innan eit uni-
vers der frelsa ikkje er trygg – slik den 
diverre er for mange, kan denne utsegna 
verta ei stadfesting på denne utrygglei-
ken. Enkelte stadar kan ein også kome 
ut for at vingarden ukritisk vert nytta 
som metafor for det kyrkjelege felles-
skapet og jordeigaren ligg nærmare dei 
kyrkjelege tilsette enn subjektet i teksta, 
og misjon vert forstått på gamlemåten. 
Det er berre i det matteiske materiale 

at koplinga mellom kyrkja og himmel-
riket/gudsriket vert assosiert, noko som 
kanskje har leia til eit monologisk og 
proklammatorisk «Gå ut i all verda!» – 
med jordeigaren som den gode patriark 
– som sit på allvitet. Og ein kan kome til 
å ukritisk nytta den matteiske opninga 
og inkluderinga av alle i frelsa på eks-
kluderande vis. Ein vil kunne kome til å 
forsterke ein umedviten eller medviten 
utryggleik om eigen innsats i himmelri-
ket/gudsriket og korleis det vil gå med 
ein til slutt, særleg sett i samanheng med 
epistelteksta. Bak det heile står den dob-
belte utgangen og dirrar, og før ein snak-
kar sant og grundig om det spørsmålet 
kan ein kanskje ikkje snakke sant om 
frelsa – i vår kontekst. 

BAKGRUNN 
Om ein skal formidle noko form for 
meining må ein seie noko om korleis 
evangelisten skriv, kva førestillingar han 
formidlar og kva univers han er i og 
kjempar mot. Vidare også noko om kva 
nye vegar han sprengjer innan si kon-
tekst. Først då kan førestillinga om frelsa 
gi meining. Om ikkje ein som i enkelte 
buddhistiske meditasjonstradisjonar let 
spørsmåla om både frelse og nåde stå 
som koan; spørsmål meditatøren får 
med seg inn i meditasjonen for å grunne 
på. Spørsmål som ikkje kan svarast på, 
men som likevel kan leie veg til djupare 
forståing av tilværet – til erkjenning. 
Kanskje er det ikkje på dei lette vegane 
vi skal gå denne sundagen, men freiste 
å gi mange tolkingsrom, eller opne for 
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undring og kontemplasjon. Lik dei !este 
av likningane har denne fortetta innhald 
og !eire motiv ein kan følgje. Ein kan 
pakke den ut som ein skrellar ein løk, 
avdekke lag på lag, der kra#a ikkje ligg i 
noko kjerne, men i laga. Kva grep på kor-
leis ein vil formidle denne likninga kjem 
an på både prest og kyrkjelyd og om ein 
har familiegudsteneste eller ikkje. 

TIL PREIKETEKSTA 
I Matteusevangeliet si tekstsamling står 
denne siste utsegna som jordeigaren sitt 
svar til arbeidarane ved arbeidsdagens 
slutt. Jordeigaren betaler ut like mykje 
til dei som har arbeidt på vingarden 
berre ein kort del av dagen, som til dei 
som hadde vore der frå morgonen av. 
I følgje evangelisten er også dette Jesu 
ord til læresveinane i perikopen før vår 
likning. Her kjem det i følgje den mat-
teiske forteljingsstrukturen som svar på 
spørsmål frå Peter (Mt. 19,27) om kven 
som kan verta frelste når det viser seg at 
det er like vanskeleg for ein rik mann å 
koma inn i Guds rike som for ein kamel 
å gå gjennom eit nålauge. Denne periko-
pen røper det som står som ei spenning 
i heile evangeliet, mellom ei trygging av 
frelse og tilgjeving er ei fri gåve frå Gud 
som vert motteken i tru (18, 21-35; 20, 
1-6; 9, 27-31; 20, 29-34) og anakronis-
tisk sagt: eit etisk krav til å følgje Jesus 
som nytolking av Lova. Ei spenning 
som framleis er kjelde til usikkerheit. 
Sjå berre på korleis kyrkjemøte og teolo-
giske nemnder har kome ut av det både 
i høve til handsaming av spørsmålet 

omkring kvin¬nelege prestar og homo-
"le i kyrkjelege stillingar. Evangelisten 
si forståing av Lova er ganske annleis 
enn den ein ser hjå Paulus, ved at ein i 
den matteiske tradisjonen tolkar Lova 
noko meir positivt. I og ved Jesus vert 
Lova radikalisert og internalisert ved at 
Jesus vert framstilt som norm for moral 
framfor Lova, «de har høyrt det er sagt 
(...) men eg seier dykk» (Mt 5, 21-48). 
Den Paulinske fridomen frå Lova kjen-
ner ikkje evangelisten til. Men det gjer 
me... og som lesarar av desse tekstene 
– og formidlarar kan me fort kome til å 
blande ting saman. 

OPPSTODE OG HIMMERIKET 
Det er som ei skodde lettar når ein les 
Halvor Moxnes si bok Hva er kristen-
dom, der han klargjer korleis Kristus 
har blitt til i tradisjonen – ei god stund 
etter Jesu død. For at det som sannsyn-
legvis vart oppfatta som ei av !eire alter-
native rørsler av kritiske røyster innan 
det jødiske miljø på Jesu tid skulle bli 
til kristendom og ein eigen religion, var 
det nett dette med oppstoda som var av-
gjerande. Moxnes påpeiker at utan tol-
kinga av oppstoda hadde det ikkje vore 
nokon kristendom. Han peiker på at 
evangelia er svært tilbakehaldne i høve 
til informasjon om sjølve oppstoda. Dei 
fortel om omstendigheitene omkring, 
før og etter, men ikkje kva som skjedde 
nett då han stod opp... Det sentrale for 
evangelistane er å formidle meininga/
tydinga av oppstoda. Dette er kanskje 
ikkje den viktigaste tråden i høve til 
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nett vår tekst, men som eit innspel til 
korleis me formidlar tekster som sjølve 
er tolkingsunivers ikkje prega berre av 
Den Heilage Ande, men av evangeliet 
si kontekst for framvekst, adressat og 
skrivar òg. Nokre meiner at skrivaren av 
Matteusevangeliet moglegvis var skri#-
lærd, medan andre vil peike på at der er 
ting som tyder på at han ikkje var det. 
%e Anchor Bible Dictionary føreslår at 
han er ein moderat hellenistisk-jødisk 
kristen og at evangeliet be"nn seg i eit 
grenseland mellom jødisk påverknad og 
eit ikkje-jødisk miljø. Men at han skriv 
frå eit forhold til ei av !eire jødiske kon-
tekster er det stor semje om – mogleg-
vis i Antiokia i Syria. Og at ei kompleks 
framstilling av Guds rike som himme-
lens rike er noko som kjenneteiknar 
framstillinga til denne evangelisten, og 
då er me tilbake til vingardssundagen si 
preiketekst der himmelriket vert likna 
med ein vingard. 

I høve til vår tekst er det ei mogleg-
heit å legge ut korleis himmelriket kan 
bli forstått i det matteiske materialet. 
Hjå han er himmelriket !eire ting: Det 
er ikkje berre noko der framme, noko 
ein enno ikkje er i berøring med, sjølv 
om han speler på ei jødisk førestilling 
om utfriing frå overmakt. Himmelriket 
er også noko som allereie er, i mennes-
ka. Moxnes minner om Jesu skildring 
av far sin som kjærleg og omsorgsfull, 
noko som utfordrar hushald (familie) og 
fellesskap (synagoge), og då vert Guds 
rike/himmelriket ein visjon om korleis 
desse fellesskapa kan bli nye for men-

neska. Måltida er o#e ein metafor for 
korleis dette Gudsriket ser ut, og når ein 
ser det i samanheng med Jesu invitasjon 
til alle – også dei som stod utanfor det 
jødiske fellesskapet – ser ein kor utfor-
drande bodskapen hans var i samtida. 
Det var også noko som vart viktig for 
evangelistane å formidle – denne radi-
kale grensesprengande nytolkinga av fel-
lesskapet. I det matteiske materialet ser 
ein det i polemikken mot Israel og det 
jødiske, ved mellom anna å understreke 
avstand frå den jødiske tradisjon ved å 
seie synagogene «deira», og ikkje «våre». 
Det er ingen gode grunnar til å nytta den 
jødiske tradisjonen som ein negativ spe-
gel for vår del, men inkluderinga av alle 
– som denne evangelisten i særleg grad 
utviklar, er det all grunn til å minne om. 

MOT EI PREIKE 
Om eg skulle velje meg ein inngang til 
å legge ut denne teksta ville eg gløtte til 
den svenske tradisjonen og deira un-
derstreking av nåden og tenesta denne 
sundagen. Eg trur eg ville gi meg god 
tid til å lese teksta, så ikkje berre siste 
setninga vert sittande att, og laga kunne 
kome fram – eitt etter eitt. Og eg trur eg 
ville legge vekt på nåden som ein koan, 
og noko ein ikkje kjem utanom å opp-
søke eller freiste å få auge på, på å være 
oppmerksam på at det kan bli gitt utan 
at ein ser det. Eg ville ta opp det Anne 
Hege Grung ein gong kalla nådeshu-
kommelse – ein hukommelse som stadig 
treng påminningar om at nåden "nnast, 
fordi den gløymer så lett. Og så ville eg 
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peike på at det ikkje berre er den enkelte 
sitt ansvar å påminne seg sjølv, men at 
det også er fellesskapet si oppgåve, som 
ei øving i det buddhistane kallar «mind-
fulness» og «compassion», oppmerk-
semd og medkjensle. Eg ville utfordre 
meg sjølv til å snakke sant om takk-
semd, som ei øving i å takke for det ein 
har, utan å fornekte lengt og sakn. Og eg 
ville utfordre meg sjølv til å snakke sant 
om frelse, lene meg til gode eksegetar 
og fortelje om korleis frelsa vart forstått 
når tekstene våre vart skrivne, og sjå kva 
parallellar det kunne leie til tankar om 
fellesskapet no. Eg ville ikkje nytta ordet 
frelse utan å kvali"sere det. Kanskje ville 
eg turt å ta opp det tunge dogmet om 
den dobbelte utgang, men ikkje i si fulle 
tyngde. Kanskje hadde eg antyda tema, 
og freista å legge ut moglege andre for-
ståingar enn den som sit i magen på så 
mange. 

Eg ville legge vekt på oppmerksemd 
på himmelriket her og no, og på oss som 
oppreiste menneske, med ansvar for 
ikkje berre eigne liv men andre sine liv 
òg. Eg ville snakke om den store utfor-
dringa som ligg i at me har vanskar med 
å forhalde oss til kvarandre som likever-
dige under både frelsa og nåden. Og eg 
trur eg ville legge vekt på den menneske-
skapte urettvisa i verda, som det er opp 
til menneska å løyse eller oppretthalde.

Og vingardsherren? Om eg skulle 
snakke om han så ville eg snakke om ein 
herre som berre kan kallast Herre fordi 
ho uttømde seg i mennesket Jesus, og 
som har blitt Kristus for oss. Og himmel-

riket? Om eg skulle snakke om det ville 
eg ta inn den smerta som ligg i det å leve 
i det paulinske «allereie – enno ikkje», 
om det å kjenne og oppleve det heilage i 
glimt, og om det å kjenne og oppleve det 
nådelause i det å være menneske. Om 
det å ville formidle glimta, og eg ville 
snakke om at utan kvarandre sine fortel-
jingar om desse glimta er vi fattige. Og 
om at glimta ikkje kan avgrensast til dei 
innan dei kristne tradisjonane, og då: Då 
er eg attende til vår evangelist; gå ut i all 
verda og vær det menneske du er og møt 
dei hine og opplev kva menneske dei er, 
fortel om dine glimt, men for all del spør 
om den andre sine òg. Og i det ligg ikkje 
berre frelse, men mjølk og honning, og 
gode vener som kan gi deg skattar du 
ikkje ante du kunne få del i. 

KOLLEKTBØN 
Miskunnsame Gud, du har reist oss opp 
til fellesskap med kvarandre og med deg. 
Frå kjærleiken din vart me skapte – til 
kjærleik. Hjelp oss å oppdage kjelda, 
ikkje berre i oss sjølve, men i kvaran-
dre så vi får mot og tryggleik til å leve 
i din grenselause nåde. Den nåde som 
du så rikeleg har synt oss i son din; Jesus 
Kristus, Vår Herre, som med deg og vår 
syster, Den Heilage Ande lever og råder, 
éin sann Gud frå æve og til æve. 

Kjelder 
Anchor Bible Dictionary, Moxnes, Halvor, Hva er 

kristendom, Oslo 2006 
Anne Anita Lillebø var i 2007 leder for dialogsen-

teret Emmaus, og er prest. ■
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

DEN KOMPROMISSLØSE JESUS

15. søndag i treenighetstiden - søndag 21. september 2014

Evangelietekst: Matt 5,38–48
Lesetekster: Mika 6,6–8 og Fil 1,9–11

Inger Bækken
Sokneprest, Nøtterøy menighet 
inger.baekken@me.com

Jeg liker den ”kompromissløse Jesus”! 
Å lese Saligprisningene, ja hele kapittel 
5 i Matteusevangeliet, får meg til å rette 
ryggen, se Jesus inn i øynene, åpne øre-
ne på vid vegg og suge til meg de harde, 
tø$e, sterke, utfordrende og gledelige 
ordene hans. 

Vi er omtrent midt i ”det festløse” 
halvåret i kirka, men jeg synes denne 
teksten fortjener en fest. Ånden fra 
Pinsedag blåser også mot den 15. søn-
dag i Treenighetstiden. Den utfordrer 
og samler oss, gudsfolket, rundt vårt 
kristne budskaps midtpunkt, Jesus. 
”Dere har hørt det er sagt... Men jeg 
sier dere...”. Vår tekst er de to siste av 
de såkalte antitesene som inneholder 
en radikal nytolkning av noen gammel-

testamentlige og jødiske rettssetninger, 
5,21-48. 

Det jeg liker med dette kompromis-
sløse er at Jesus ikke her legger opp til 
at vi skal leve liv som er strengt regu-
lert av hundrevis av enkeltbud, men gir 
oss heller overordnede retningslinjer 
for livene våre. Han tar alle enkeltbu-
dene, radikaliserer dem og samler dem 
sammen til det strengeste og mildeste 
budet av dem alle: kjærlighetsbudet! 

Jeg liker bilder og det bildet som 
kommer til meg i møte med Matt. 5 er 
bildet av et åpent hjerte hvor alle ver-
dens bud og regler forsvinner inn, i 
form av en diger ordsky, og når det ikke 
"nnes !ere bud og regler i verden, da 
lukker hjertet seg. Alle verdens bud og 
regler er lukket inne i kjærlighetshjer-
tet, og skal de ut igjen av hjertet så må 

Salmer: Norsk salmebok 2013: 703, 354, 615, 666, 734, 739
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de tolkes og siles gjennom det.
Jesus gir oss ansvar og en metode 

heller enn hundrevis av bud og regler. 
Han strammer inn, nytolker og radi-
kaliserer. Den kjærligheten han slår til 
lyd for, den er ALT: både tø$ og sårbar, 
hard og myk, nær og 'ern, kommer til 
oss utenfra og er i oss. Den gir oss ut-
fordringer og hvile, fred og uro, glede 
og sorg, tid og evighet. Plutselig ser jeg 
setningen fra salmen ”Jesus du som fyl-
ler alt i alle” i et nytt lys gjennom denne 
teksten. 

Jeg tenker også en del på at mennes-
kets hang til å bryte ned det overord-
nede nestekjærlighetsbudet i utallige 
små enkeltbud, kanskje er et uttrykk for 
latskap; at vi ikke orker å ta inn over oss 
ansvaret vi har i de !este livets situa-
sjoner, ansvaret for å tenke selv, bruke 
vår intuisjon, dømmekra# og vurde-
ringsevne? Kanskje vi fragmenterer det 
overordnede budet om å elske, til og 
med våre "ender, for å slippe å vurdere 
hver enkelt situasjon for seg; bruke vår 
hjertekunnskap?

Løgstrups ”etiske fordring” klinger 
her i bakgrunnen. Det jeg hører hos 
den ”kompromissløse Jesus” i Matt.5, 
38-48, er at han ønsker at vi bruker vår 
etiske intuisjon, at vi praktiserer etikk 
nedenfra. I møte med enkeltmennesker 
kan vi ikke objektivisere og tenke i bud 
og regler, for da forsvinner det enkelte 
mennesket for oss og vi blir kun mora-
liserende mennesker. 

DET SOM BINDER 
MENNESKER SAMMEN.
Dette får meg også til å tenke på at vi, 
mer enn noensinne, er avhengig av å 
tenke på oss mennesker som en enhet, 
et fellesskap, på tross av alt som skiller 
oss. Vi må det fordi vi bor på én, liten, 
felles jordklode som vi er i ferd med å 
ødelegge. Vi må ha fokus på det som 
binder oss sammen, ikke skiller oss! 
Derfor vil jeg preke, hver søndag, om 
det vi har felles, vi mennesker, også den 
15. søndag i Treenighetstiden 2014. 
Denne spesielle søndagen trenger dette 
å konkretiseres spesielt av hver enkelt 
predikant fordi teksten krever det, an-
dre søndager hvor temaet ikke er så 
eksplisitt, kan det dirre med som en 
undertone.

DET SOM SKILLER MENNESKER. 
Fiendekjærligheten er kanskje den al-
ler vanskeligste å gå i rette med i denne 
teksten. Her er det mye å diskutere. Jeg 
velger å konkretisere det ved å rette 
fokuset mot de"nisjonen av et guds-
folk. Et gudsfolk er folket som er bun-
det sammen av helt grunnleggende, 
felles forutsetninger. Og her klinger 
Grundvigsk tankegods med: å være 
menneske er guddommelig, uansett 
hvilken religion man hører til, eller 
hvilken Gud man tror/ikke-tror på. Det 
er ikke en lukket, liten krets av troende 
vi henvender oss til når vi preker. Vi 
snakker til og med mennesker som har 
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guddommelig likhet felles. 
Men det betyr jo ikke at vi ikke kan 

komme til å hate hverandre. For tiden 
baler jeg med denne tanken i lys av at 
våre menigheter lett kan bli kampare-
naer, fordi vi tolker og tenker ulikt om 
det bibelske budskapet. Jeg velger å pre-
ke høyt og tydelig om at en menighet 
ikke samles fordi vi mener det samme, 
men fordi vi har et felles grunnleggen-
de ønske om å leve i og med Jesus, med 
hans kjærlighetsbudskap som rettesnor. 
Jeg vil si noe om at vi har en felles leng-
sel i oss etter å være i et rom hvor alle 
skal kunne "nne hvile og aksept uansett 
hva vi mener og hvem vi er, at vi alltid 
er elsket uansett hva vi måtte "nne på 
eller hva som skjer med oss gjennom 
livet. Og ikke bare vil jeg si noe om det, 
jeg vil forsøke å la det være prekenens 
funksjon, det jeg ønsker denne preke-
nen skal virke i menigheten, er at den 
får kontakt med lengselen og hvilen det 
går an å "nne i kirkerommet og bud-
skapet man får høre/oppleve/se der. 
Det er viktig å ikke bare snakke om det, 
men hjelpe det til å skje!  

EN LITEN KONKRETISERING
Før sommerferien hadde jeg den store 
gleden av å få undervise 68 førsteklas-

singer ved Nøtterøy Videregående 
skole, som går på linjen ”Oppvekst- 
og helsefag”, om ”kommunikasjon i 
krise og sorg”. Det ble et sterkt møte i 
Nøtterøy kirke. Her var det elever med 
alle typer etnisk bakgrunn og ulik reli-
giøs tilknytning. Vi hadde en lang økt 
hvor de grunnleggende spørsmålene i 
livet ble snakket vart og nært om, liv og 
død, vårt møte med vår egen sårbarhet 
og hvordan takle den i møte med andre 
som er i krise og sorg. 

Et spørsmål som plutselig kom opp, 
var – litt overraskende (men tenåringer 
er jo heldigvis til tider ganske overras-
kende...) – , ”Finnes det noe en prest 
ikke kan gjøre, noe en prest ikke har 
lov til å gjøre?”. Det eleven lurte på var 
om det fantes egne etiske retningslinjer 
for en prest, som ikke gjaldt for andre 
mennesker. Jeg måtte tenke litt i full 
fart, og plutselig slo det selvsagte ned i 
meg: Nei, en prest kan gjøre alt det an-
dre mennesker kan gjøre, og det samme 
gjelder en prest som for alle andre men-
nesker. Jeg svarte: ”Det "nnes ett over-
ordnet bud som jeg forsøker å holde i 
møte med alle slags mennesker, i alle 
slags situasjoner: Det dobbelte kjær-
lighetsbudet.” Elevene sa seg fornøyde 
med svaret. 
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EN ROCKEPRESTS KOMMENTAR 
TIL SØNDAGENS TEKST
Sangen ”Se hvor de elsker hverandre” 
på Bjørn Eidsvågs plate ”Bakerste benk” 
fra 1978, er en ”gammel” tekst med ek-
sempler fra 1970-tallet, men den er evig 
aktuell. Her kan det stadig skrives nye, 
konkretiserende vers, dessverre... :

Sangen min er ikke ny, budskapet tør  
 være kjent 
jeg er kanskje banal, eller sentimental
når jeg spiller på gamle poeng og kjente  
 refreng
Det handler om Mesterens ord
om å elske sin søster og bror
/:Se hvor de elsker hverandre!:/

Det var en frimodig, ung mann som be 
 kjente
sin Frelser og Gud
han var litt original og ganske radikal
Han kom på kant med de #este i vår  
 kirke
når det gjaldt sitt politiske virke
Han ble mobbet med stor nidkjærhet
det var tvil om hans integritet
/:Se hvor de elsker hverandre!:/

En kvinne ble viet til prest, hun hadde  
 tryglet
og bedt til sin Gud
at gjorde hun galt mot det Han hadde  
 talt

så måtte Han klart si et nei
men hun hadde fått fred for sin vei
Men i kampen for rett-troenhet
ble hun utstøtt av lut(h)er kjærlighet
/:Se hvor de elsker hverandre!:/

Eksempler i #eng kunne gis på folk
som er blitt ekskludert
med iver og #id - i den hellige strid
Jeg ønsker ikke fred framfor alt
men hvordan kan vi glemme så totalt
apostlenes og Mesterens ord
om å elske vår søster og bror?
/:Se hvor de elsker hverandre!:/
/:Kom, la oss elske hverandre!:/

TIL SLUTT:
Det siste verset i prekenteksten, v.48, 

blir denne søndagens oppsummering 
før prekenskrivingen tar til: ”Vær da 
fullkomne, slik deres himmelske Far er 
fullkommen.” (Fullkommen: teleios på 
gresk, tamim på hebraisk). I GT angir 
tamim at noe er feilfritt, lyteløst. Men 
ordet kan også stå for helhjertet hold-
ning, motsatt av det å være halvhjertet 
og splittet, 1.Mos 17,1; 5 Mos 18,13. 
Ordet angir da det reservasjonsløse. 
Vær fullkommen – det oppfordres til 
helhjertet, reservasjonsløs innstilling...” 
(Olav Skjevesland, ”Den gode jord”, 
s.242.) ■
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

EFFATA

16. søndag i treenighetstiden - søndag 28. september 2014

Evangelietekst: Mark 7, 31-37

Tor B. Jørgensen
Biskop i Sør-Hålogaland 

Ef-fa-ta: Jeg ser for meg ordet ut-
talt med tydelige munnbevegelser hvor 
hver stavelse får sitt trykk. Den døve ser 
ordet. Og opplever det. Ørene ble “åp-
net”. Han hørte. “E$ata” eller “lukk deg 
opp”, som Markus hjelper oss til å forstå 
med sin oversettelse av det aramaiske 
ordet. “E$ata”, Markus har brakt or-
det inn i teksten og brakt det med inn 
i kirkens historie. Jeg forestiller meg 
at ordet kanskje kan ha fungert som et 
“liturgisk” ord ved “åpning” av øyne og 
øre. For tegn og under har fulgt kirken. 
Ja, de har vært en viktig årsak til kir-
kens vekst. Det har ikke bare vært den 
innbyrdes kjærlighet som har trukket 
folk til menigheten. Det har like mye 

vært kirkens evne til å helbrede. Det 
kan være vanskelig å se for oss “rasjo-
nelle” og “moderne” protestanter. Men 
hva hadde Nidaros vært i middelalde-
ren hvis det ikke hadde skjedd undere 
ved St. Olavs skrin? Folk la ikke bare ut 
på sine pilegrimsreiser fordi de hadde 
åndelig lengsel eller fordi de skulle gjø-
re bot, men også fordi de var syke og 
plaget av mange lidelser. De dro fordi 
de håpet på lindring og helbredelse. Og 
dette dreier seg ikke bare om middelal-
der men om nåtid. Hva hadde de store, 
katolske valfartsstedene i Europa vært 
om det ikke skjedde undere og tegn? 
Hva hadde den lutherske kirken på 
Madagaskar vært om den ikke hadde 
hatt vekkelsesbevegelser hvor mennes-
ker blir satt fri? 

Salmetavle: NoS 724, NoS 728, NoS 378, S97 103, NoS 642 

Denne tekstgjennomgang er fra Nytt norsk kirkeblad sitt arkiv. 
Den var trykt første gang for 13. søndag etter påske - 14. august 2005
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SATT FRI! 
Satt fri - det er et gammelt hovedtema 
for denne søndagen, 12. søndag etter 
trefoldighet, eller 13. søndag etter pinse 
som det er blitt i vår kirke. I den sven-
ske kirkens tekster kommer dette fram i 
epistelteksten hvor en i tillegg til 2. Kor. 
3, 4-6 også leser versene 17 og 18, med 
de nydelige ordene om at der Herrens 
Ånd er, der er frihet. Hos oss er disse 
plassert som en tilleggstekst til Kristi 
forklarelsesdag. 

JESUS SETTER FRI 
Ører som er lukket, blir åpnet. Tunger 
som er bundet, blir løst. Det er helbre-
delsesspråk. Det er frigjøringsspråk. En 
behøver ikke dele et mytisk verdensbil-
de for å bruke slikt språk. En behøver 
ikke bære med seg forestillinger om be-
settelse og onde ånder for å snakke om 
slik frigjøring. Å bli fri fra sykdom og 
smerte, enten det skjer ved forbønn el-
ler ved medisinbruk. Enten en opplever 
det som et under eller som en naturlig 
konsekvens av vår tids vitenskap, så 
dreier seg om frigjøring. 

Jesus satte fri. Fra lidelse og smerte. 
Han helbredet. Hans frigjørende virk-
somhet var et tegn på at den nye tida 
var brutt inn. Helbredelsen av den 
døvstumme er som gjentakelsen av et 
profetord fra Jesaja om tiden da Herren 
kommer: “da skal døves ører lukkes opp 
og blindes øyne åpnes. Lammet springe 
som hjorten og “den stumme skal juble 
med sin tunge” (Jes. 35, 5-6)! Og visjo-
nen stanser ikke ved befrielse fra syk-

dom og smerte, men skal få følger for 
hele skaperverket: “I ørkenen bryter 
kilder fram, bekker på de tørre stepper. 
Den glødende sand blir til sivgrodd sjø, 
det tørstende land til vannrike kilder. 
Sjakalens mark blir til hvileplass hvor 
gresset gror mellom rør og siv.” Jesus 
har brakt denne tida med seg. Han 
skal bringe den som fullkommen vir-
kelighet. Hans frigjørende virksomhet 
er pantet på at visjonen om den store 
frigjøringen vi og skaperverket sukker 
etter, en gang skal komme. 

Jesu frigjøring er konkret. Og mens 
vi venter på at den skal bli total, har han 
gitt Sannhetens Ånd og frihetens Ånd, 
til sin kirke. Det er dessverre ikke alltid 
så lett å se. Kirkens historie er ikke en 
entydig frihetens historie. Her har vært 
mye binding. Religion dreier seg også 
om makt og dominans. Selv om Jesus 
kom med en ny, livets pakt (jfr. epistel-
teksten i 2. Kor. 3), så er det o#e den 
gamle pakten med dens bokstaver og 
lov som dominerer. Den binder og dø-
der. Paulus har gitt oss en ny, profetisk 
visjon av den frigjorte virkelighet som 
kirken skulle representere: “Her er ikke 
jøde eller greker, her er ikke slave eller 
fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er 
alle èn i Kristus Jesus.” (Gal. 3,28 – som 
bare har fått status som tilleggstekst på 
nyttårsdag!). 

Den samme Paulus gjør oss, kanskje 
ikke minst i Galaterbrevet, oppmerk-
som på hvor lett det er å glemme denne 
friheten. Hvor lett det er å miste bildet 
av den korsfestede som evangeliene 
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maler for våre øyne (Gal. 3,1). Derfor 
er det viktig stadig å lytte til evange-
liet – med åpnede ører slik teksten om 
Samuel (1. Sam. 3) minner oss om. For 
Gud taler også til oss gjennom sitt ord 
med stadig fornyende og frigjørende 
kra#. Og Ånden frigjør våre tunger til 
å synge en ny, frihetens sang. 

AD KOLLEKTBØNN: 
I den svenske håndboka for 
”Församlingens gudstjänster” har man 
forsøkt seg med et par alternative kol-
lektbønner, bl.a. følgende som fanger 
tydeligere inn frigjøringsbudskapet: 

“O Gud, du som löser från all fån-
genskap, låt budskapet om din frihet 
spridas över hela jorden, så att alle för-
tryckta blir befriade och upprättade. I 
Jesu namn. Amen” 

■
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

TO LIDELSESHISTORIER OG EN 
HÅPSFORTELLING
17. søndag i treenighetstiden - søndag 5. oktober 2014

Evangelietekst: Joh 11,17–29 og/eller 30–46
Lesetekster: Job 19,21–27 og 2 Tim 1,7–12

Marit Bunkholt
Studierektor, Presteforeningen 
bunkhol@online.no

Først hører vi om Job og ”Paulus” som 
hver på sitt vis lider og likevel tror. Jeg 
tror at min gjenløser lever, til tross for 
alt som har rammet meg. Jeg lider uten 
skam, for jeg vet hvem jeg tror på. Så 
hører vi om Marta og Maria som sør-
ger, og som håpte til det siste at broren 
skulle reddes fra døden. Etter døden 
var det bare anklagen igjen. Hvorfor 
kom du ikke i tide? Troen var stor, men 
ble sku$et. Inntil alt snus på hodet og 
troen ikke lenger er borte, men er der, 
og er i tillegg blitt håp. Dette var noe 
som var stort der og da, og som skaper 
store vyer for framtida. Håp.

PROVOKASJONEN
Jesus vekker opp en god venn. Hva med 

alle de andre døde?

TRØSTEN
Det er mulig å komme levende fra det. 
Dette livet.

FORTELLINGEN
Det er godt å kjenne til en historie som 
dette. Det gjør noe med et menneske å 
ha denne fortellingen liggende i krop-
pen. 

HVA ER DET VI SER OG 
HØRER I: TEGN?
Vi er langt inni Johannesevangeliet, det 
må vi ikke glemme. Vi er ofre for hans 
evangeliske prosjekt. Han har samlet 
seg tegn, og forteller om tegn. De peker 
utover seg selv, er ikke virkelige i noen 
virkelig forstand. Kanskje er de ikke 

Noen mulige salmer: 108, 205, 209, 677, 703, 737, 842
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sanne i det hele tatt, ”bare” tegn. Men 
som tegn er de store, sterke, virknings-
fulle. Det skal skje med meg og enhver 
som med Lasarus? Det var ikke bare 
Jesus som stod opp, men alle og enhver 
som skal gjøre det samme? 

HVA ER DET VI SER OG 
HØRER II: FORKYNNELSE?
Vi hører ikke en fortelling, men en for-
telling med innvevd teologisk tolkning. 
Johannes legger inn ord Jesus knapt har 
sagt akkurat slik og akkurat da, legger 
det inn i en fortelling om en oppstan-
delse fra de døde. Vi forkynnes hva 
nå dette kan bety, og hva nå Jesus kan 
bety. Fortellingen selv illustrerer ”bare”. 
Forkynnelse er stort sett kjedeligere enn 
fortelling. Men likevel – vi kan komme 
på sporet av noe viktig, noe å grunne 
på. ”Jeg er oppstandelsen og livet. Den 
som tror på meg, skal leve om han enn 
dør. Og hver den som lever og tror på 
meg, skal aldri i evighet dø.” Hm. Noe å 
grunne på. I høstmørket.

HVA ER DET VI SER OG HØRER 
III: RELASJONER OG FØLELSER?
En fortelling om gode relasjoner og 
sterke følelser trer fram av teologi og 
omkringliggende bemerkninger og 
skaper glede, håp, kanskje tro. Det er 
søskenkjærlighet og vennskap. Sorg, 
tap, tårer, forskrekkelse og kanskje til 
slutt glede. Og tro. Men helt til slutt 
antagelig også raseri. Hos ”de andre”. 
Uansett: dette er nært, gjenkjennelig, 
lengselsfullt. Kan de døde virkelig leve? 

Kan sorgen vendes til glede? Er det vir-
kelig håp? Og: Kan menneskenes møte 
med hverandre og hverandres følelser 
bli til noe stort? Takk og pris. Ja.

HVA SKAL VI FORKYNNE?
Vi bør si det som det er: Evangelieteksten 
er også en utålelig historie. Jesus ble 
opprørt og rystet i sitt innerste. Først 
over sorgen og gråten (v.33). Så over 
mistroen og anklagen (v.37-38). Og 
dernest bruker han Lasarus for å få 
bekre#et sitt eget gode navn og rykte. 
Han er en som Gud hører på (v.42) – 
bare se her – den døde er levende og ute 
av graven (v.44)! Og sikrer seg derved 
også sin venn tilbake i livet. Som sagt 
og spurt: hva med de andre døde og 
sørgende? Hvorfor dette smale utval-
get? Og hvem er dette som er edd for å 
bli sett som kra#løs av de andre?

Men vi må også si noe annet – ikke 
minst på bakgrunn av lesetekstene: 
Sykdom og sorg kan gjøre en utsatt for 
død og smerte, men også for de andres 
blikk. Medlidenhet, trøst, skadefryd, 
lettelse (det er ikke meg) – det er mye 
å se i de andres blikk. Styrkens kultur 
gjør ikke dette bedre. Det friske, sterke, 
bidragsytende har fortrinnsrett. Vi skal 
forkynne mot dette, for livet, utholden-
heten, tålmodigheten, til og med kjær-
ligheten. Viljen til å overse sykdommen 
og sorgen og se mennesket. Gjøre alvor 
av å være sammen.

Og for det tredje, og som sagt over: 
Dette er en historie som er god å ha med 
seg i sitt reservoar, den er god å ha hørt, 
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god å kjenne til. Vi tilhører en kultur og 
en tro som regner med muligheten av å 
erfare livets seier over døden. For alle 
sørgende, for alle dødsredde – og vi er 
vel alle blant disse – er dette tross alt et 
slags godt nytt. Vi kan ikke støtte oss på 
sterke bevis eller mange fortellinger om 
den slags, men de fortellingene ligger 
der. De forsvinner ikke, vi tar vare på 
dem, tenker på dem, undres. Kanskje, 
kanskje, kanskje er det noe i det.

PÅSKEDAG OM HØSTEN?
Påskedag om høsten har denne dagen 
hett i min og manges bevissthet. Det 
er noe motsetningsfullt i akkurat det. 
Livets seier over døden når døden tar 
livet ut av naturen. Det må bli noe ve-
modig over dagen, til tross for håpet. 
Og kanskje er det riktig at det er ak-
kurat slik. Vårens påskedag feirer den 
endegyldige seieren, den som skaper 
ekte håp. Høstens påskedag viser fram 
et tegn på håpets resultater? Det er 
litt mindre dimensjoner over det hele. 
Lasarus døde igjen senere. Det er mer 
realistiske dimensjoner kanskje. Vi vet 
ikke mer enn dette livet, men også i det-
te livet kan liv seire over død. Det kan 
være et varsel om noe mer. Håp igjen.

VARSEL OM LIVSKRAFT
Tiden leger ikke alle sår, men med tiden 
kan livskra#en vende tilbake selv om 
såret fortsatt er der. Historiene om Job, 
Paulus og Lasarus lest sammen fortel-
ler om livsgnisten som kan forbli eller 
komme tilbake selv om det vonde eller 
minnene om det vonde fortsatt er der. 
Håpet om livets seier over døden kan 
sees som langsiktig og kortsiktig. Det 
kortsiktige, her-og-nå-håpet er også 
nødvendig. Jeg trenger håpet om at jeg 
skal tåle sorgen eller sykdommen eller 
annet vondt som skal ramme meg. At 
jeg skal kjempe med det, holde ut og 
kanskje leve videre.

RELASJONER
Da er det bare å vende tilbake til rela-
sjonene. Jesu relasjonsbaserte tegnvirk-
somhet i evangelieteksten er forbilled-
lig. Det er oss, her, nå. Det er her slaget 
står, og vi er et vi som kjemper det.

TIL SLUTT: LES EN SLUTT
Les slutten på Ørkenbrevet av Göran 
Tunström. Lenge siden jeg leste den 
sist, men tror den kan være god å ha.

■



nn

NYTT 
NORSK 
KIRKE 
BLAD

- 71 -

BOKANMELDELSE

GUDSTJENESTE PÅ NY

Med Kirkemøtets vedtak i 2011 om 
den nye gudstjenesteordningen, har 
Den norske kirke lagt grunnlaget for en 
prinsipielt ny tenkning om gudstjenes-
ten. I stedet for en sentralstyrt liturgi 
som appliseres i den enkelte menig-
het, er det nå lokalmenigheten som (i 
større grad) skal prege gudstjenestelivet 
på hvert enkelt sted. Dette er en utvik-
ling som har skapt behov for liturgisk 
kompetanse hos et bredere lag i kir-
ken. Det trengs enkle håndbøker om 
hvordan sette sammen gudstjenester, 
men ikke minst trengs det bøker med 
en grunnleggende teologisk re!eksjon 
over kirkens gudstjenesteliv. Dette siste 
behovet har Det praktisk-teologiske se-
minar (PTS) satt seg fore å dekke med 

Jørund Østland Midttun
Sokneprest i Røyken                                                    
jormid@msn.com

den foreliggende boken. 
PTS er et lite, men vitalt fagmil-

jø innenfor praktisk teologi i norsk 
sammenheng. Tidligere rektor Geir 
Hellemo forteller i innledningen til bo-
ken at han nærmest tilfeldig la merke 
til at mange av seminarets nåværende 
og tidligere ansatte hadde bidratt faglig 
inn mot gudstjenestefeltet på forskjel-
lige måter. Dermed oppstod ideen om 
å samle disse i en bok, og resultatet er 
blitt en samling på i alt ti artikler, for-
delt på ni bidragsytere, som borer seg 
inn i gudstjenesten fra mange kanter, 
og gir verdifulle bidrag til en samtale 
om hvordan vi skal forstå gudstjenes-
ten som fenomen og som en faktisk 
hendelse. Et samlende hovedgrep, som 
i noe varierende grad kommer til ut-
trykk i artiklene, er en liturgisk teologi 
nedenfra, hvor menneskers livserfarin-

Antologi fra PTS om ulike sider ved gudstjenesten i lys av den siste reformen i Den 
norske kirke 
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ger og dagligliv danner ramme og ut-
gangspunkt for gudstjenesten. Boken er 
inndelt i tre hoveddeler, som kan hjelpe 
leseren å gruppere de ulike bidragene, 
men de kan gjerne også leses på tvers av 
disse. Flere av forfatterne har lagt inn 
kryssreferanser til hverandre, men det 
skjuler ikke det faktum at dette i stor 
grad er en samling selvstendige bidrag. 
Denne anmeldelsen vil derfor behandle 
hver enkelt artikkel for seg.

ORDENE I GUDSTJENESTEN
Første del har tittelen «Gudstjenesten 
og ordene», og er den som ligger nær-
mest en mer tradisjonell liturgikk. 
Geir Hellemo innleder med en over-
gripende artikkel om liturgisk teologi 
med bakgrunn i reformen. Hellemo tar 
utgangspunkt i riteforskeren Cli$ord 
Geertz og påpeker at meningen i det 
kulturelle fenomenet «gudstjeneste» 
"nner sted når «the world as lived» og 
«the world as imagined» blir satt i spill 
mot hverandre. Meningsinnholdet blir 
til gjennom måten en bearbeider livs-
erfaringer på. Utfordringen i vår tid er 
å kunne bearbeide livserfaringer på en 
relevant måte. Den tradisjonelle orien-
teringen mot fremtiden, dvs. mot det 
hinsidige har gjort gudstjenesten livs-
'ern. Religionen blir hjemmehørende 
i hjertene, men hjemløs i verden sier 
Hellemo. Et botemiddel mot denne 
hjemløsheten er en tettere forbindelse 
til de bibelske tekstene. Han tar ut-
gangspunkt i tilsigelsesordene etter 
nattverden, som var et av de vedvarende 

stridspunktene i utviklingen av guds-
tjenestereformen. Nattverdønsket, som 
er en rest fra 1600-tallets gudstjeneste, 
ble gjennom høringen og debatten 
rundt denne oppfattet som et shibbolet 
i forhold til om den nye liturgien sto for 
en rett dogmatikk. Hellemo medgir at 
nattverdønsket gir en sentral sammen-
fatning av luthersk kristendomsopp-
fatning, men stiller seg kritisk til om 
det er i stand til å gi mening utover et 
strengt dogmatisk nivå. I stedet viser 
han hvordan bønnene i annen halvdel 
av Fadervår på en annen måte er foran-
kret i allmennmenneskelige livserfarin-
ger, og dermed kan gi en troverdig tolk-
ning av dem. Dette blir supplert med 
en beskrivelse av noen klassiske billed-
motiver for å vise at også den klassiske 
kristne kunsten hadde en tilsvarende 
livsnær holdning.  Avslutningsvis viser 
han hvordan gudstjenesten med den 
siste reformen har gjenfunnet hand-
lingsaspektet og betydningen av å være 
et åpent og åpnende fellesskap. 

Merete %omassen skriver under tit-
telen «Den liturgiske bønnen». Språket 
i gudstjenesten er hovedfokus i artikke-
len, slik det var det i hennes bok Når 
dere ber, som utkom i 2013. Med dette 
utgangspunktet viser hun både styrken 
og dilemmaene ved de senere årenes 
liturgiske utvikling som sådan, i Norge 
så vel som i en økumenisk kontekst. 
%omassen er den som forholder seg 
nærmest til den faglige prosessen frem 
mot dagens gudstjeneste. Hun begyn-
ner med å sette den inn i en økumenisk 
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sammenheng, hvor ideen om liturgi 
nedenfra, både språklig og sosialt har 
vunnet stadig større rom, etter at den 
"kk et gjennombrudd med det andre 
vatikankonsil. På det språklige områ-
det har det særlig skjedd en bevisstgjø-
ring med utgangspunkt i feministisk 
teologi, hvor man har blitt seg bevisst 
betydningen av metaforene i språket. 
På denne bakgrunn tar hun for seg ut-
viklingen i det liturgiske bønnespråket, 
som har utviklet seg fra et dogmatisk 
og belærende språk, til enklere og mer 
livsnære formuleringer. Hun viser også 
utfordringer ved denne utviklingen: 
språket er blitt mindre pregnant, mer 
ordrikt og mer preget av emosjoner. 
Dermed griper hun tak i en debatt som 
i en større sammenheng kan formule-
res som forholdet mellom forhåndsfor-
mulert kontra «fri» bønn. Den første 
vil o#e være språklig og læremessig 
mer presis, mens en friere bønn er mer 
spontan og livsnær. Hva som skal veie 
tyngst ble skarpt debattert i England alt 
på 1600-tallet, og er velkjent i lokale fel-
lesgudstjenester med menigheter av en 
mer fri støpning. I Den norske kirke har 
man valgt en mellomløsning. Bønnene 
skal være formulert på forhånd, men 
likevel preget av konteksten. Dette gir 
rom for det beste, men også det verste 
fra begge hold. Som %omassen spør 
innledningsvis: «Er det realistisk å stille 
krav til lokalmenigheter om dogma-
tisk, liturgisk og språklig konsistens når 
bønnene skal utformes av gudstjeneste-
utvalg, barn og ungdom og kirkelige yr-

kesgrupper som har begrensa liturgisk 
og språklig skolering?»

Sivert Angel skriver om «Ordet og 
prekenen». Til forskjell fra de to foregå-
ende er denne artikkelen i liten grad en 
kommentar til den konkrete utviklin-
gen i Den norske kirke. I stedet får vi en 
kort, men grunnleggende homiletisk 
innføring, hvor Angels utgangspunkt 
er å fremheve prekenen som en del av 
ordets liturgi. Som sådan bør prekenen 
være nært knyttet til bibelordet, og sty-
res av det. Angel understreker også det 
intertekstuelle i gudstjenesten, nemlig 
at prekenen skal vise hvordan tekstene 
skal kommentere hverandre. Denne sis-
te koblingen har han en overraskende 
ukritisk tilnærming til. Denne anmel-
der deler ønsket om å ha det intertek-
stuelle som utgangspunkt, men det er 
et omstridt grep, og i en del tilfeller vil 
det være i overkant krevende å skulle 
kombinere søndagens ulike tekster på 
en faglig forsvarlig måte. Angel advarer 
også mot å la prekenteksten bli en nær-
mest organisk del av prekenen, men ut-
over dette er det ingen kommentarer til 
prekenhandlingen som del av liturgien, 
til tross for at det her har skjedd !ere 
ting i siste reform, som tangerer de te-
maene han tar opp.

HANDLING OG SANSER
Bokens andre del tar for seg sanselige 
sider ved gudstjenesten, nærmere be-
stemt slik den fremstår som en dra-
matisk handling, musikkens plass og 
funksjon og rommets betydning som 
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ramme for den liturgiske handlingen. 
Kari Veiteberg skriver med bak-

grunn i sin avhandling Kunsten å 
fremføre gudstjenester. Dåp i Den nor-
ske kyrkja fra 2006. Hun bringer inn 
viktige perspektiver fra en teaterviten-
skapelig sammenheng for å skape en 
bredere forståelse for gudstjenesten 
som hendelse. Som sådan er den hver 
gang den fremføres noe unikt, som pre-
ges av rommet der den blir fremført og 
skapes av de aktørene som er til stede 
hver gang. Dermed blir den også en 
uforutsigbar hendelse, som må ta opp 
i seg det uregelmessige og uforutsette. 
Til forskjell fra teater er det en hendelse 
der alle deltar og hvor deltakerne har 
tiltro til handlingenes virkekra# (i mot-
setning til å være underholdning). Men 
i likhet med teateret er gudstjenesten et 
drama med bestemte roller og en klar 
handling. De ulike aktørene, spesielt 
presten må være seg bevisst begge disse 
forholdene. Selv om presten er seg selv 
i gudstjenesten, spiller hun/han samti-
dig en rolle, og må være seg det bevisst.  
Selv om artikkelen i mindre grad har 
konkrete henvisninger til den nye guds-
tjenesteordningen, gir den grunnleg-
gende premisser for tenkningen i den, 
og er som sådan meget nyttig.

Som Winston Churchill sa (om un-
derhussalen i Westminster) «Vi former 
rom og deretter former rommet oss». 
Det er en sannhet alle som har arbeidet 
med gudstjenester vet. Margunn Sandal 
har re!ektert over dette med bakgrunn i 
sin avhandling fra 2013: Overskridande 

arkitektur. Ei undersøking av det sakrale 
i nyare kyrkjebygg. Hun har særlig tatt 
for seg tre kirker: Bragernes kirke i 
Drammen, St. Hallvard katolske kirke i 
Oslo og Skøyen kirke i Oslo.  

Ved siden av rommet, er musikken 
det sanselige uttrykket som er mest 
formende for gudstjenesteopplevelsen. 
Kåre Nordstoga re!ekterer over dette, 
og peker på ulike sider ved musikkopp-
levelsen. Dette er et felt som i mange år 
har vært kontroversielt og Nordstoga 
fremfører sine synspunkter med stor 
faglig tyngde, men uten å bringe inn så 
mange nye løsninger.

Geir Hellemo avrunder denne delen 
av boken med en artikkel om bildenes 
rolle i våre kirker og vår gudstjeneste-
feiring. Dette er et felt som står hans 
hjerte nær, og hvor han har mye spen-
nende og tankevekkende å bidra med, 
ikke minst fra tidlig kristen kunst. Som 
bidrag i denne sammenhengen gir det 
først og fremst kilder til re!eksjon (og 
kanskje kritikk) over egen kirkekunst, 
enten man har en gammel eller nyere 
kirke. Særlig nyttig forekommer hans 
utlegning over den lutherske altertav-
len (eksempli"sert ved Oslo domkirke) 
som vil kunne gjen"nnes i mange kir-
ker. Tankevekkende er også hans på-
pekning av hvordan symbolbruken blir 
langt enklere og man kunne si fattigere 
i nytiden sammenlignet med antikken. 
Og det uten å berøre altertavlene i våre 
mange 1800-tallskirker, som o#e er 
nokså blottet for symbolikk og liturgisk 
sett virker nærmest forstyrrende.
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GUDSTJENESTENS 
SOSIALE SETTING
Bokens siste del har tittelen 
«Gudstjenesten og menigheten» og 
innledes med en meget interessant og 
relevant artikkel av Elisabeth Tveito 
Johnsen om gudstjenesten som lærea-
rena. Utgangspunktet er målsettingene 
i trosopplæringsplanen for Den norske 
kirke, og Tveito Johnsen argumenterer 
for at det er behov for å kvali"sere hvor-
dan deltakelse i gudstjeneste kan føre til 
læring. Dette er nærmere spesi"sert til 
hvordan menigheter kan legge til rette 
for at personer med liten gudstjeneste-
erfaring kan læres inn i en eksisterende 
praksis. Hun tar utgangspunkt en ob-
servasjon av to gudstjenester med barn, 
applisert på teorigrunnlag fra Etienne 
Wenger. Gudstjenesten karakteriseres 
som et praksisfellesskap med sentrale 
og perifere deltakere. De sentrale del-
takerne utvikler kjennetegn knyttet til 
engasjement og oppgaveløsning som 
innlæres gradvis. For å beskrive hvor-
dan nykommere kan læres inn i felles-
skapet brukes begrepet ‘legitim perifer 
deltakelse’. Ut fra dette teorigrunnlaget 
beskrives gudstjenestene, og det kom-
mer frem !ere gode observasjoner om 
ulike læringsbaner; hva som fungerte 
som læring inn i gudstjenesten og hva 
som snarere virket i motsatt retning. 
Dermed går det an å legge opp en tros-
opplæring som i større grad legger opp 
til en deltakelse som spiller på lag med 
det som skjer i liturgien. Tveito Johnsen 
oppsummerer med noen forslag til 

hvordan dette kan gjøres. 
Gunnfrid Ljones Øierud utgav i 

2013 avhandlingen Gudstjenesters kom-
munikasjon og modelldeltakere. Hun 
bygger sin artikkel rundt samme te-
matikk. Utgangspunktet er behovet for 
å gjøre gudstjenesten relevant. Ljones 
Øierud fokuserer på dem som kommer 
i kirken, og på det hun kaller modell-
deltakere. Hvilke erfaringer og hold-
ninger forutsettes for at de skal oppleve 
at gudstjenesten kommuniserer med 
dem? Dersom modelldeltakerne er for-
met slik at det er enkelt for ulike faktis-
ke deltakere å identi"sere seg med dem, 
peker gudstjenesten i retning bredt in-
kluderende kommunikasjon. Den vil 
likevel ha sine begrensninger. Øierud 
konkluderer med at målsettingen om 
«gudstjeneste for alle» ikke er realistisk, 
men at det går an å ha som mål «guds-
tjeneste for mange».  

Boken avrundes med en fenomeno-
logisk analyse av gudstjenesten, fore-
tatt av Espen Dahl, som i 2008 utgav 
avhandlingen Det hellige. Perspektiver. 
Han tar utgangspunkt i den fenome-
nologiske erfaringen av livet som noe 
gitt og mennesket som grunnleggende 
sett mottagende. Gudstjenesten skal 
også kunne speile dette sier Dahl. På 
den måten vil gudstjenesten kunne 
fremstå som en avbrytelse fra et hver-
dagsliv der ideen om livet som gitt blir 
glemt til fordel for aktivitet og en for-
ståelse av oss selv som konstruktører. 
Dahl hevder at gudstjenesten, spesielt i 
en protestantisk sammenheng, kan be-
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traktes som en fundamental avbrytelse 
fra det virksomme livet. Gud avbry-
ter oss gjennom sin tiltale i liturgien. 
Et slikt perspektiv er spennende, men 
Dahl nærmer seg ikke den utviklingen 
norske gudstjenester har gjennomgått 
i forbindelse med reformen. Det vil 
kunne hevdes at denne utviklingen har 
svekket opplevelsen av gudstjenesten 
som en avbrytelse som understreker 
tilværelsen som noe gitt. På tross av 
vektleggingen av ordo, er det !ere trekk 
ved den nye gudstjenesten som styrker 
den som noe konstruert, et resultat av 
vår aktivitet. Det kunne vært interes-
sant å få Dahls kommentar til denne 
utviklingen.

AVSLUTNING
Gudstjeneste på ny er en samling 

gode artikler, som kan leses samlet, 
men som også med stort utbytte kan 
brukes som selvstendige bidrag. Det er 
rimelig at i en samling av såpass mange 
forfattere og perspektiver på gudstje-
nesten, vil noen av dem virke mer rele-
vante enn andre. Det er nokså stor for-
skjell på hvor tett på de ulike forfatterne 

eksplisitt eller implisitt er et faktisk 
gudstjenesteliv i Den norske kirke anno 
2014. Nå er ikke avstand i seg selv noen 
ulempe; nettopp en viss distanse kan 
gi større mulighet for re!eksjon. Men 
enkelte av artiklene blir stående for seg 
selv, og er i mindre dialog med helheten 
av boken. Noen av artiklene har også et 
i overkant fagtungt språk. Det gjelder 
særlig Elisabeth Tveito Johnsen og i noe 
mindre grad Gunnfrid Ljones Øierud. 
Begge disse artiklene gir viktige inn-
spill i en videre samtale om gudstjenes-
ten, og det er synd dersom et vanskelig 
tilgjengelig språk skal gjøre det tyngre 
for lokale kateketer og trosopplærere å 
ta til seg teksten. En liten pussighet bør 
også nevnes til slutt: Jeg har ikke greid å 
komme på noen plausibel forklaring på 
hvorfor en bok om gudstjeneste på ny 
er illustrert med en gammeldags pipe-
krage. Er det en slags dobbeltkommu-
nikasjon?  

Dette er imidlertid mindre innven-
dinger. Alt i alt er Gudstjeneste på ny et 
viktig bidrag til den videre samtale og 
re!eksjon om gudstjenesten. ■
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32 - «De, som på grunnlag av avlatsbrev regner seg som sikre på sin egen 
frelse, vil bli evig fordømt; både de selv og deres lærere»

33 -  «Man må vokte seg vel for dem som sier at pavens avlat er en 
uvurderlig Guds gave som forsoner mennesket med Gud»

34 -  «For avlatens nåde refererer seg kun til straffer som henger sammen 
med botssakramentets fyldestgjørelse; straffer som er forordnet av 

mennesker»

LUTHERS TESER

FREM MOT 500 ÅRET FOR LUTHERS TESER TRYKKER NYTT NORSK 
KIRKEBLAD SAMTLIGE TESER I DE KOMMENDE BLADER.
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