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Vi veit mye om hva som ikke fungerer i Den norske kirke. Og 
vi er flinke til å snakke om det. Vi snakker om dårlig ledel-
se, problematisk samarbeid, profesjonskamper, vanskelige 
arbeidsforhold, faglige konflikter, håpløse reformer, slett ved-
likehold av kirker og presteboliger, sliten økonomi og utvanna 
teologi. Norske prester lider definitivt ikke i stillhet. I forrige 
nummer inviterte vi skribenter til å komme med kritiske 
refleksjoner over arbeidstidsregnskapet og alt dets vesen. At 
flere av skribentene hadde et nyansert og positivt syn på dette, 
var en gledelig overraskelse.  I dette nummeret har vi valgt et 
annet perspektiv enn det kritiske: Vi gjengir noen fortellinger 
om noe som fungerer! Vi har bedt tre sett med kantorer og 
prester som har gode erfaringer med gudstjenestesamarbeid 
om å fortelle hvordan de jobber. Vi har valgt å belyse et tema 
som det tradisjonelt har vært en del konflikter rundt, og som 
de siste åra har blitt mer og mer krevende på grunn av guds-
tjenestereformen. Kirkemusikere og teologer er fagmennesker 
som har liturgisk kompetanse, men likevel kompetanse på 
ulike områder av det store liturgiske fagfeltet.  Visjonene for 
gudstjenestelivet kan være høyst ulike, sjøl om kunnskapsni-
vået er på topp hos begge faggrupper. I tillegg har de liturgiske 
valgmulighetene akselerert etter gudstjenestereformen. Det 
gjelder ikke bare det tekstlige, men i særlig grad det musi-
kalske. Her kan en gudstjeneste formes i retning av alt fra en 
folkemusikkmesse til en world music-gudstjeneste, med svært 
ulik estetisk og liturgisk aksentuering.
 Konflikthistoriene har vi hørt mange av. Dem skal vi ikke 
bagatellisere. Ønsket om å rydde opp i de (altfor) mange litur-
giske valgmulighetene har ført til at det på sentralkirkelig hold 
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jobbes mye med å avgrense og strukturere. I skrivende stund 
er det nylig avslutta en høringsrunde om avgrensninga av 
den liturgiske musikken, og revisjon av Gudstjeneste for Den 
norske kirke skal i løpet av de førstkommende åra gjennom en 
liknende prosess. Men med alle de skjæra som finnes i sjøen, 
hva er det som gjør at en del kirkemusikere og prester likevel 
får til et godt samarbeid rundt gudstjenestefeiringa? Hva gjør 
de når de planlegger, hva legger de vekt på, hvordan involverer 
de andre, og hvorfor tror de sjøl at dette blir bra? «Best case 
studies» er vel så interessante som «worst case studies». Vi 
spurte en rekke personer vi mente kunne gi oss noen gode 
fortellinger om samarbeid. Det var ikke så lett som vi trodde, 
og det er i seg sjøl interessant. Men vi har fått tre flotte fortel-
linger fra Høvik, Holmen og Bragernes menighet. Her kan vi 
lese om kirkemusikere og prester som har felles visjoner for 
gudstjenesten, tilpasser seg hverandre og det øvrige menig-
hetsarbeidet, og ser ressursene i det som skjer. Ja, redaksjonen 
er smertelig klar over at dette er tre av landets mest ressurs-
sterke menigheter, plassert på det sentrale østland, og endatil 
to av dem i landets trolig feteste kall og kommuner. «Det er lett 
for dem», tenker kanskje en del lesere. «Og hvorfor har ikke 
Nytt norsk kirkeblad-redaksjonen spurt oss?», tenker kanskje 
en del andre lesere. 
 «En av grunnplankene i vårt felles innsteg har vært at tra-
disjon og fornyelse er ett og det samme. Det som «framføres» 
i messene er verken nytt eller gammelt, men nåtidig når det 
lyder og skjer i rommet.», skriver prest og kantor i Bragernes. 
Dette er ett eksempel på en visjon som gir grobunn for samar-
beid. Kanskje leserne har andre visjoner og erfaringer? Redak-
sjonen vil svært gjerne ha andre fortellinger! Vi inviterer bredt 
til å kontakte oss og fortelle om gudstjenestearbeidet på ulike 
steder i dette store og varierte landet. Vi vil gjerne ha innven-
dinger, men vi vil også gjerne ha de fortellingene som viser 
oss at det går an å få til en felles visjon for gudstjenestearbei-
det, uansett små eller store ressurser, og uansett lokalisering 
i sentrale og grisgrendte strøk. Sendt oss gjerne tekster, skriv 
på den splitter nye facebooksida vår, eller tips redaksjonen om 
menigheter og staber som bør få komme til orde. 

Merete Thomassen
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5Trygve Rø og Thröstur Eiriksson,
Sokneprest og kantor i Høvik menighet
throstur.eiriksson@hovik-menighet.no

I Høvik menighet har vi i lang tid hatt ukentlige møter mellom 
forrettende prest og kantor om kommende gudstjenester. De 
senere år har vi i økende grad også involvert andre ansatte, 
samt frivillige i disse møtene. Det gjelder særlig gudstjenester 
med tilknytning til konfirmasjonsarbeidet, annen trosopplæ-
ring, barne- og familiegudstjenester og Ung Messe. Prest og 
kantor har fortsatt en ledende rolle og ansvar i dette arbeidet, 
men legger til rette for andres deltakelse.
 Hvordan foregår så det liturgiske samarbeidet mellom 
prest og kantor i vår menighet? I bunn ligger tidligere arbeid 
i vårt gudstjenesteutvalg som ledet frem til våre grunnordnin-
ger, vedtatt av menighetsrådet og godkjent av biskopen. På 
grunnlag av dette har vi hyppige møter om gudstjenestene. I 
forkant av hvert semester legger vi opp en gudstjenesteplan 
og har ofte felles møter med flere involverte foran høytidene, 
konfirmasjoner og andre store begivenheter. 

Ukentlige møter
I forlengelse av alt dette har vi så ukentlige møter om kom-
mende gudstjeneste. Vår intensjon er å få til slike møter i det 
minste ti dager før den aktuelle gudstjeneste og som regel 
får vi det til. Å være så tidlig ute har mange fordeler. Det gir 
mulighet til større ro om egne forberedelser og muligheter til 
å gjøre ting som det ellers ikke ville vært tid til; gå dypere inn i 
tekstarbeidet, øve inn omfattende musikkstykker etc. Når kor/
forsangergrupper er involvert er det viktig med god forberedel-
sestid til å skaffe noter, eventuelt arrangere og tilrettelegge. Så 
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kan det tenkes at man i løpet av denne tidagersperioden, i ar-
beid med tekster, salmer og musikk, kommer på andre tanker, 
og da er det greit at ikke alt er fastlåst, men at det er mulighet 
til å gjøre mindre endringer.
 Til slike samarbeidsmøter prøver vi å være godt forberedt 
begge to; ha lest igjennom dagens tekster, gjort oss tanker om 
salmevalget samt om progresjonen i gudstjenesten og bevisst-
het om dramaturgien. Men i travel hverdag kan vi oppleve 
at ikke begge rekker å gjøre så mye arbeid på forhånd og da 
hender det at vi avtaler at den ene har et forslag som den 
andre kan ta stilling til. Når salmene skal velges så varierer vi 
mellom å møtes med hver vårt salmeforslag og å lage en liste 
over aktuelle salmer som vi siden velger fra. 

Salmevalget
Salmevalget baserer seg ikke kun på dagens tekster og tema-
tikk. Søndagens og kirkeårstidens tematikk spiller en viktig 
rolle og vi må også gjøre pedagogiske overveielser mht hva 
menigheten kan og sørge for at vi hverken synger de sam-
me salmene om og om igjen, eller kun synger nye salmer. Vi 
tenker ofte annerledes om salmevalget når vi har mange dåp i 
en høymesse og ikke minst når vi har egne dåpsgudstjenester. 
Her er det viktig med gjenkjennelse for å gi grunnlag for følel-
sen av tilhørighet og muligheten til deltakelse. 
Det er flere pedagogiske aspekter ved salmevalget som vi snak-
ker mye om og prøver å være bevisst på. For å få til kontinuitet 
er det viktig å ha oversikt hva som har vært sunget de siste 
søndagene, samt å sørge for at nye salmer ikke kun blir sunget 
én gang, men blir brukt planmessig ved flere anledninger slik 
at menigheten rekker å lære dem. I denne forbindelse har vi 
drøftet muligheten for å ta i bruk noe av tankegodset til Fred-
rik Modeus slik det kommer til uttrykk i boken ”Mod att vara 
kyrka” (Verbum 2005). Det gjelder særlig aspektet om at hele 
staben i større grad deltar/er tilstede ved hovedgudstjenesten 
og dermed viser at dette er noe vi satser på, samtidig som vi får 
større innsikt, kontinuitet og tilhørighet. Som ledd i dette set-
ter vi opp to til tre gudstjenester i semesteret der hele staben 
er involvert – i tillegg til en rekke andre gudstjenester der flere 
av oss er med. 
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Teolog og musiker møtes
Når en prest og en kantor samarbeider om gudstjenesten, så 
er det en teolog og en musiker som møtes. Vi tenker dermed 
ofte forskjellig om gudstjenestens tekster og musikk. Presten 
er naturlig nok mest konsentrert om det tekstlige og kantoren 
om det musikalske. I samarbeidet blir horisonten utvidet ved 
at vi tar på oss samarbeidspartnerens briller og ser på liturgi-
ens innhold og oppbygging fra hverandres synsvinkel.  I flere 
av gudstjenestens ledd møtes tekst og musikk. Det være seg 
salmer, korsang, liturgiske ledd som messens ordinarium, 
bønner, forbønnssvar m.m. En salme, for eksempel, er en hel-
het av tekst og musikk og vi har hatt mange givende samtaler 
om hvordan interaksjonen mellom disse to elementer er med 
på å skape en ny enhet der vi med kunnskap og erfaringer fra 
hver vårt fagfelt kan få innsyn i en større helhet.
 Involveringsaspektet ved den siste gudstjenesterevisjonen 
har ført til at mange har eierforhold til kirkens liturgiske liv. 
Frivilliges deltakelse og engasjement er av stor betydning og 
det er viktig å ta deres involvering på alvor. Det utfordrer vante 
samarbeidsmønstre og gjør at de kirkelig ansatte må ta hensyn 
til nye arbeidsmåter. Også andre kirkeansatte enn prest og kan-
tor har gudstjenestelige funksjoner og oppgaver. Det gjelder 
særlig kateket og diakon, men også trosopplærere, barne- og 
ungdomsarbeidere, kirketjener og flere. Det er viktig å inklude-
re disse i planarbeidet i den grad det er mulig og hensiktsmes-
sig. 

Utfordringer
Hvilke utfordringer møter vi så i et slikt samarbeid? Hvis vi 
holder oss til samarbeidet mellom prest og kantor så er det 
avhengig av god personkjemi og respekt for hverandre. Vi har 
vært heldige med dette og bevisst satset på en god relasjon. 
Selvfølgelig oppstår det uenigheter fra tid til annen, men ikke 
større enn at de kan løses eller at vi kan leve med dem. 
 Ny ordning for gudstjenesten samt alt det andre nye som 
har kommet i tillegg har skapt utfordringer. Det gjelder nye 
tekstrekker, ny salmebok, dagens bønn, bibelske salmer etc. 
For vår del strever vi ofte med å se en rød tråd i de tekstene 
som er satt opp på de forskjellige søndagene.  Vi er usikre 
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på om det er hensiktsmessig med tre tekstrekker. Det gir oss 
riktignok større bredde av tekster, men samtidig en rekke 
utfordringer ved å prøve å se en helhet i tekstutvalget, som 
ikke alltid er helt innlysende. Ofte kan dagens bønn – sammen 
med første rekkes evangelietekst – være en hjelp, men vi 
mener at det kanskje hadde vært mer hensiktsmessig med 
to tekstrekker, også for at det ikke skal gå tre år mellom hver 
gang de sentrale tekstene blir lest. 
 Vi kunne ønske oss flere verktøy i arbeidet med guds-
tjenesten. Kanskje det kunne vært en idé å gi hver søndag/
kirkeårsdag en overskrift, slik man har gjort i Sverige? Slike 
rubrikker kan være et springbrett både for kirkelige tilsatte 
og vanlige kirkegjengere. Det ble gitt ut noe støtteliteratur til 
Norsk Salmebok 1985, men vi savner oppdaterte og utfyllende 
bøker til nåværende salmebok.
 Travle arbeidsuker kan ofte være en praktisk utfordring; å 
få satt seg ned i god tid med gudstjenesteforberedelser – inklu-
sive planleggingsmøter. Det kan komme opp mange begra-
velser en uke, konsertforberedelser eller mange gudstjenester 
etter hverandre – for eksempel i høytidene, slik at tiden ikke 
strekker til. Da kan det være greit å bygge på rutine ved at man 
ser på hva man gjort på tilsvarende kirkeårsdag tidligere, eller 
lar den som har best tid ta seg av forberedelsene/forslagene.  
Slike løsninger blir unntak, men av og til nødvendige. 

Langtidsplanlegging
Det er mye vi ønsker å utvikle videre i vårt samarbeid. Ett 
aspekt er større grad av langtidsplanlegging. Det går både på 
oppsett av gudstjenesteliste med god veksling mellom den 
faste pulsen med ”vanlige gudstjenester” samt den avveksling 
spesielle og annerledes gudstjenester utgjør. I den forbindelse 
har vi arbeidet en del med høytidsgudstjenestene. Mange har 
opplevd første juledag som antiklimaks etter fullsatte kirker 
julaften, (vi har fem gudstjenester da) eller at en stor del av me-
nigheten er bortreist i stille uke og påske.  Vår erfaring er at ved 
å satse på disse gudstjenestene, med musikkrefter, flere prester 
og medliturger samt godt informasjonsarbeid, så viser vi at 
dette er viktige gudstjenester som fortjener gode forberedelser 
og innsats. Dette ser vi har gitt resultater og økt oppslutning. 
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 Bedre langtidsplanlegging går også på salmevalget. Her 
ønsker vi å utvikle en "salmekanon” som sikrer at de ulike 
aldersgrupper i menigheten kan sentrale salmer til bruk i 
gudstjenester og ved kirkelige handlinger, samtidig som vi 
forsøker både å ivareta tradisjonen og utvide vår horisont ved 
å ta nye salmer i bruk. Dette krever at vi setter oss godt inn i 
salmebokens innhold og gjør kloke valg. Salmeboken er for 
stor til at vi kan bruke alt og derfor er det viktig at vårt utvalg 
er veloverveid. 
 
Arbeid med gudstjenestens dramaturgi
Når et forberedende møte om gudstjenesten er over så går vi 
hver til vårt og gjør egne forberedelser. Ofte er det da nok at vi 
møtes samme dag som gudstjenesten skal være og der avtale 
detaljer vedrørende gjennomføringen, men vi er i senere tid 
blitt mer opptatt av det er viktig at vi gjennomfører ”guds-
tjenesteøvelser”; dvs arbeider med dramaturgi ved å øve i 
kirkerommet på enkeltledd, overganger, bevegelse i rommet, 
sanglige innslag m.m. Dette er særlig viktig når gudstjenesten 
har mange tjenestegjørende, men kan også være viktig å 
gjennomføre selv om vi er færre, kanskje bare prest, kantor og 
kirketjener.
 Samarbeidet om gudstjenesten er berikende og bidrar til å 
utvide vår horisont. Det øker bevisstheten om gudstjenesten, 
og om vår egen funksjon og profesjon i interaksjon med andre 
medarbeidere.



Verdier på spill? Mål(styring) og mening

Hva skjer med kirken når den underlegges tallenes logikk? Når 
målstyring og markedsføring tas i bruk for å få opp tallet på kir-

kelige handlinger, hva gjør det med teologien? Hvilke verdier står 
på spill? På årets Jervell- og alumniseminar ønsker vi å utforske 
ulike kirkelige praksiser der verdikonflikten mellom målstyring 
og mening kan komme i spill. Trosopplæringsreformen er en av 

praksisene vi særlig vil snakke om på seminaret.

Foredragsholdere og innledere er:

Solveig Østrem, Petter Skippervold, Birgitte Lerheim, 
Elisabeth Tveito Johnsen, Hallgeir Elstad og Marion 

Grau. 

Seminaret avsluttes med den tradisjonsrike festmiddagen. 
(Ta med drikke!)

Pris: 400,-    

Sted: Auditorium 40 Domus Theologica, Blindernveien 9

Påmeldingsfrist: 10. oktober. Seminaret pleier å bli fulltegnet.

Følg eventet på Facebook: Jervell- og alumniseminaret 2016
 

Påmelding på praktikum@teologi.uio.no
 

Velkommen til 

Jervell- og alumniseminar 

Tirsdag 18. oktober kl. 10.00



11Marilyn Brattskar og Anne Beate Tjentland,
Kantor og sokneprest i Holmen menighet
Anne.Beate.Tjentland@asker.kirken.no

Litt om Holmen menighet
Holmen er en sang- og musikkglad menighet. Den har også 
vært med på forskjellige forsøksordninger i forhold til litur-
gisk materiale, både tekster og musikk, og er vant til variasjon 
i gudstjenesteopplegg og musikalsk uttrykk.
 Gjennomsnittlig gudstjenesteframmøte (statistisk) er litt 
under 200, med andre ord en stor forsamling på veldig mange 
gudstjenester. Det er også mye ressurser knyttet til sang og 
musikk i menigheten, og dette har vært et prioritert område i 
mange år.
 Både kantor og prestene er glad i gudstjenesten og ønsker å 
arbeide med å utvikle gudstjenestene til glede for både menig-
heten og seg selv.
 Vi bruker powerpoint i alle gudstjenester, og når noe er 
ukjent/lite kjent legges både noter og tekst inn i powerpointen. 
Det er tre prester og en kantor i Holmen. 

Det konkrete arbeidet
Gudstjenesteplanen legges for et semester av gangen. Sokne-
presten har ansvar for å legge planen, og den gjennomgås på et 
stabsmøte for at alt skal bli koordinert i forhold til hverandre.
 Når planen er lagt, velger kantor ut hvilke gudstjenester ko-
rene hun har ansvar for, skal delta på. Dette gjelder ca 4 guds-
tjenester for His Angels sitt vedkommende ( jentekor 8-11 år), og 
fire gudstjenester for HMV (voksenkor) og undergrupper (HMV 
Dameensemblet, HMV kammerkor, Holmen Barbershopquartet).
 For å få et helhetlig musikalsk preg på gudstjenesten, setter 
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kantor opp et forslag med korinnslag, liturgisk musikk og 
salmer på samtlige av disse gudstjenestene. Grunnen til at vi 
arbeider slik er at da har kantor mulighet til å planlegge kor-
arbeidet før semesteret begynner, samt øve inn nye salmer og 
liturgi med korene som menigheten skal ta i bruk.
 Forslagene sendes i godt tid til den presten som skal ha 
gudstjenesten. De diskuterer forslaget. Noen ganger blir det 
som foreslått, andre ganger blir f eks noen av salmene endret. 
 Når det gjelder de trosopplæringsrelaterte gudstjenestene 
planlegges disse i fellesskap av de som skal være med på dem. 
Gudstjenestene blir planlagt ut fra hvilket trosopplæringstiltak 
som er knyttet til gudstjenesten og hvem som er spesielt invitert 
til den. Bibeltekst, liturgiske ledd og sanger/salmer blir valgt ut 
på grunnlag av dette. På noen av disse gudstjenestene synger 
også barnekorene Holmentroll og Småtroll.
 Et par ganger i semesteret medvirker diakoniutvalget i 
gudstjenestene og disse planlegges i samarbeid mellom prest/
diakoniutvalg og kantor.
 Øvrige gudstjenester planlegges 1-2 uker i forkant av kantor 
og presten som skal ha gudstjenesten, samt andre involverte, f 
eks Speidere. På en del av disse «vanlige» gudstjenestene velger 
vi bevisst å bruke både kjente salmer og kjent liturgisk mate-
riale – og vi bruker den liturgiske musikken fra 1977 (allmenn 
serie) til nattverden. Dette for at menigheten også skal oppleve 
gjenkjennelse og «trygghet» i gudstjenesten.

Liturgiske valg 
I forbindelse med utforming av lokal grunnordning i Holmen 
arbeidet gudstjenesteutvalget (der både sokneprest og kantor 
sitter) mye med å finne Holmen menighets liturgiske identitet, 
både med hensyn til salmer, musikk og liturgi. Både guds-
tjenesteutvalget og menighetsrådet opplever at identiteten 
ligger i et variert uttrykk.
 Menigheten har vært vant til at det har vært brukt mye for-
skjellig musikk – og denne variasjonen har vært verdsatt.
Både kantor og prestene har et sterkt ønske om å fortsette dette 
varierte uttrykket og ikke binde seg til en fast «stil»/serie.
Åpenheten for variasjon og nye uttrykk har gitt inspirasjon 
til arbeidet med gudstjenestene, og har gitt mange flotte 



13Samarbeid mellom prest og kantor

gudstjenesteopplevelser. Et eksempel på dette er musikal-
gudstjeneste med barnekorene de to siste årene, en tradisjon 
vi ønsker å videreføre. I mange år har vi hatt messe bygd på 
latinamerikansk musikk, vi har hatt afrikansk messe med 
Djembetrommer, keltiske messer (Iona) og andre spesialskrev-
ne messer.
 Av det nyskrevne liturgiske materialet har vi brukt både 
folketonemessen (Arne Rodvelt Olsen), negro spiritualsinspirert 
messe (Øystein Skullerud), samt deler av annet materiale (Tore 
W. Aas/Peter Sandwall), Trond Kvernos liturgiske materiale 
(Missa ex ore infantium) har også vært forsøkt. 

Vi vektlegger:
I forhold til liturgisk musikk: – som overfor nevnt – variasjon og 
at det kommuniserer med menigheten.
I forhold til salmer: Vi prøver å få til en variert salmesang med 
salmer fra ulike tidsepoker, fra den verdensvide kirke, og fra 
ulike musikalske genre. Vi bruker både salmebøkene vi har, 
samt andre kilder (Syng Håp, Treklang, Sanger fra Vest + flere, 
You-tube++)
 Holmen menighet er svært heldig da de har en kantor som 
er åpen for den store bredden i musikalske uttrykk som finnes 
i salmeboken. Dette er noe som også gjenspeiles i samarbeidet 
rundt gudstjenestene og hvordan gudstjenestene blir. Prestene 
har litt ulike preferanser – noe som gjør at gudstjenestene 
kan få litt ulikt uttrykk alt etter hvilken prest som har guds-
tjenesten. 
 Det er viktig for både prest og kantor at musikk, liturgisk 
materiale og tekster «henger sammen», og at det som formid-
les gjennom dette er sanne og gode uttrykk både om Gud, 
troen og livet.
 I samarbeidet mellom prest og kantor har vi tradisjon for 
å utveksle meninger om både tekster og musikk, og vi lytter 
til hverandres «likes» og «dislikes», enten det er presten som 
uttaler seg om musikken, eller kantoren om salmetekstene.
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Uenighet
Når vi er uenige diskuterer vi saken og til nå har vi funnet en 
løsning. Vi skjønner når noe er veldig viktig for den andre – og 
tilpasser oss slik at det blir et godt resultat.
 Vi har også flere ganger erfart at det som kan være en ut-
fordring kan bli til et fint resultat når en arbeider sammen om 
det, og der vi finner løsninger som blir bedre enn det som hver 
av oss tenkte på i utgangspunktet.

Hva er viktig for oss i samarbeidet?
Samarbeidet mellom oss hviler blant annet på disse grunnpil-
larene:

• En grunnleggende respekt for hverandres roller og fagom-
råder 

• En åpen dialog - også om det som kan oppleves vanskelig.

• En vilje til å komme hverandre i møte og ha et godt samar-
beid.

Jeg  tror  alle 
            trenger  tro

Unges tekster om tro, tvil og undring

– perfekt som gave 
til konfirmanter eller 
andre ungdommer.

Ny bok med  
ungdoms egne  
tekster om tro

Kjøp den til 69,– på  
butikk.kfuk-kfum.no
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Sammen med de troende gjennom alle tider og med de himmelske 
hærskarer vil vi prise ditt hellige navn… 

Når vi skriver dette er vi på en ukes konfirmantleir med Brager-
neskonfirmantene i Uvdal. Dagene rammes inn av tidebønner, 
messer og undervisning. I går hadde vi sammen undervisning 
om nattverden, og kvelden ble avsluttet med en kveldsmesse 
preget av den lange og dype tradisjonen vi står i som kirke: Te 
Deum som nattverdbønn, ikoner, røkelse og salmer. I dag un-
derviste vi om messens mysterium og struktur og om salme-
skatten vår. Det er flott å oppleve den lydhørheten og åpenhe-
ten som konfirmantene møter dette stoffet med.
 I denne type arbeid utfordres kompetanseområdene både 
hos kantor og prest, og det blir tydelig hvor tett sammenknyttet 
våre vigslede tjenester er. Fagområdene griper over i hverandre 
og alt – også musikken – er en del av det praktisk-teologiske 
arbeidet. Derfor er det hos oss en selvfølge at både kantor og 
prest deltar og bidrar når vi reiser på leir med konfirmantene. 
Tilsvarende er presten også ofte med på korturer og korøvelser. 
Samtidig gjelder denne tette sammenhengen også de andre 
sentrale områdene i det kirkelige arbeidet. 
 På mange måter handler det om å lete seg fram til en felles 
grunnforståelse der trygghet i egne fag skaper interesse og re-
spekt for andres. De flytende overgangene mellom disiplinene 
gjør at ingen har den totale oversikten, men sammen kan vi se 
flere sider.
 For oss har en slik felles grunnforståelse vært et viktig ut-

Samarbeid mellom prest og 
kantor
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gangspunkt for et detaljarbeid der meninger gjerne kan brytes 
for å finne kreative løsninger. En av grunnplankene i vårt felles 
innsteg har vært at tradisjon og fornyelse er ett og det samme. 
Det som «framføres» i messene er verken nytt eller gammelt, 
men nåtidig når det lyder og skjer i rommet. Var det ikke slik, 
ville evangeliebertningene kun vært fortellinger fra gammel 
tid. 
 Når det gjelder planleggingen av de ordinære høymessene 
og familiemessene, foregår de gjerne ved at vi tirsdag sam-
me uke – noen ganger tidligere –  møtes for sammen å velge 
salmer og ordinariemusikk. Det er også her vi foretar øvrige 
liturgiske valg, som om vi skal bruke høyalter eller koralter, 
valg av nattverdbønn og forbønn osv. Hvilke ressurser – kor, 
solister, ministranter, søndagsskole, medliturger m.m. – vi har 
til rådighet til den enkelte messen er planlagt lenge før, og leg-
ger selvsagt føringer på hvilke valg vi tar i den enkelte messen. 
 Når man har arbeidet sammen om dette over lengre tid og 
derfor kjenner hverandre, har det for oss vist seg mest krea-
tivt å starte tenkningen sammen i stedet for å ha med ferdige 
forslag når vi møtes. Planleggingen av enkeltmesser handler 
om å balansere egne favoritter, drømmer og visjoner mot hva 
som blir for mye eller for lite i konteksten: Hvor mye nytt kan 
vi bruke, hvor mye kan synges osv? Vi drømmer om at valgene 
skal skape liturgisk begeistring og at menigheten skal få opp-
leve ting de ikke trodde var mulig. 
 Høytidsmessene hos oss planlegger vi lengre tid i for-
kant og alltid flere sammen, selv om én prest og én kantor er 
hovedansvarlig for den aktuelle messen og derfor også tar de 
endelige avgjørelsene. 
 I vårt samarbeid har det aldri vært en problemstilling å 
bruke rubrikker og bestemmelser i tjenesteordningene for å 
tvinge igjennom egne valg. 
 Et liturgisk samarbeid handler også om å forberede seg på 
den praktiske gjennomføringen ved at man øver godt sammen. 
Liturgisk framføring er et fag vi aldri blir ferdig med. Derfor 
har vi bevisstgjort oss på å skape trygghet i å kunne gi og å ta 
imot konstruktive tilbakemeldinger. Det er f eks helt relevant 
at kantor har meninger om prekenen både i forkant og etter-
kant. På samme måten er det naturlig at presten har meninger 
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om forspill, korlitteratur osv. Det handler om en helhet der in-
gen ting er mitt eller ditt, men vårt, for ikke å si menighetens. 
 Samarbeid om kasualia er også en del av hverdagen. Dette 
er viktige gudstjenester som viser folkekirkens betydning. 
Vielser og gravferder er i utgangspunktet ganske like når 
det gjelder planlegging og samarbeid. Begravelsesbyråenes 
rolle gjør likevel at vår tilnærming til disse to tjenestene 
blir forskjellig. Erfaringen er at vi ofte kommer så sent inn i 
planlegging at mange valg allerede er tatt av familie og begra-
velsesbyrå. Dermed får de ikke alltid utnyttet vår kompetanse.  
Ikke minst på grunn av dette er det viktig at vi er samsnakket 
om en grunnleggende tenkning slik at vi ikke spilles ut mot 
hverandre. I vielser opplever vi at dette er enklere. Forberedel-
sestiden er lenger, og vi er allerede fra starten i direkte kontakt 
med brudeparet. Vi har også god erfaring med en samling for 
årets brudepar der både prest og kantor deltar. Her kan vi sette 
folk på sporet av det vi mener vil være gode valg. 
 Kirken har en vei å gå for å gi oss samarbeidskompetanse, 
helt fra studiet og inn i arbeidshverdagen. Studieprosjektet 
Nytt i Guds hus, som var obligatorisk for alle, var et forsøk på 
å gjøre noe med dette. De fleste opplevde kursene som en mi-
lepæl, men det ble ikke videreført. Senere har det vært arran-
gert tverrfaglige studieopplegg der folk kunne melde seg på. 
Det har vist seg vanskelig å få søkere, særlig kirkemusikere.  
Vi trenger en like bred satsing og prioritering på dette, ikke 
minst økonomisk, slik vi har hatt på trosopplæring. Her er det 
snakk om kirkens kjernevirksomhet. Vi vil utfordre kantorer, 
organister og prester til å snakke sammen om egne tanker og 
visjoner for det gudstjenestelige arbeidet. Dette burde starte 
allerede med felles øvingsgudstjenester og vigslingsforbere-
dende fag i studiet. 
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21. søndag i treenighetstiden –Søndag 9. oktober 2016

Lesetekster:
Fork 5,9–14  - Rikdom kan bli til ulykke
1 Tim 6,6–12 - Gudsfrykt, nøysomhet og tro

Evangelietekster:
Luk 12,13–21 - Den rike bonden

You Can’t Take It With You, heter en herlig klassisk Frank Capra 
film fra 1938. Filmen fanger opp dilemmaenne som sønnen til 
den rike eiendomsmogulen Kirby havner i når han forelsker seg 
i datteren i en av familiene som faren hans holder på å kaste på 
gata (uten å vite hvem hun er), og forviklingene og dramaet som 
dette fører til. Filmen kunne ha vært en kommentar til dagens 
tekster om rikdom og livsanskuelse, temaer vi alle kan kjenne 
igjen. Nå, et godt stykke ut i treenighetstiden med få fester og 
høytider, er temaet denne uken utfordringene rundt rikdom 
og tingene vi samler på her på jorden, med døden som brutal 
tidshorisont. 
 En mann henvender seg til Jesus og ber ham om hjelp til 
å få broren til å skifte arven. Mannens ønske virker tilfeldig 
og passer relativt dårlig sammen med det som har skjedd rett 
før, der Jesus har snakket til disiplene sine om dommens dag, 
mens de er omringet av en stor folkemengde. De store, alvor-
lige perpektivene Jesus har tegnet opp for disiplene i kapittel 
12 så langt, blir trukket rett ned på jorden. Det er litt så man 

Utfordrende om rikdom
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som leser/tilhører også blir trukket ned på jorden og inn i en 
spørsmålsstilling som vi alle kan forholde oss til: hvordan kan 
jeg få del i arven jeg mener jeg har rett på?
 Jesus svarer med et spørsmål og en advarsel. Han er vennlig 
i tonen, men spørsmålet er tvetydig, og det er klart at Jesus 
ikke er interessert i å tre inn som noen mellommann for 
mannen. Det virker heller som om Jesus vil dreie fokus bort fra 
den spesifikke enkeltsaken til noe mer allmenngyldig: «Hvem 
har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Vi vet ikke 
om mannens bror er eldre eller yngre, men vi kan anta at han 
er eldre og dermed har kontroll over arven. Forøvrig arvet den 
eldste sønnen dobbelt så mye som de yngre.
 Men Jesus går ikke inn i saken. Isteden vender han utfor-
dringen tilbake mot mannen, og gir ham – og dermed også 
folkemengden og oss lesere – noe å tenke på. Jesus advarer 
mot grådighet. Det som gir liv kommer ikke fra det man eier. 
Selv om en har overflod. Det er som om Jesus antar at mannen 
har en baktanke med å få del i arven med broren. Vi vet ikke 
noe om dette som lesere, men vi ser at Jesus tillegger mannen 
et motiv: han tenker at dersom han får del i arven vil han få et 
godt liv. Jesus griper tak i dette motivet, dette begjæret etter 
rikdom, og går videre med det. 
 Som han så ofte gjør, fortsetter Jesus med å fortelle en lig-
nelse. Lignelsen er en eksempelfortelling; det handler om en 
bestemt person og hans handlinger og er ikke en mer generell 
lignelse, som ofte begynner med: «Når en mann...» e.l.
 Mannen i denne lignelsen var rik og hadde fått en stor 
avling. Bondens problem, slik han legger det frem for seg selv, 
er at han ikke har plass til å lagre alt kornet. Han grunner over 
hvordan han kan løse problemet og kommer frem til at han vil 
bygge om låvene, for slik å gjøre plass til den store avlingen og 
alt det andre han eier. 
 Så langt høres mannen ut som en klok og ansvarlig forvalter. 
Gjør han egentlig noe galt? Er det noe han har gjort hittil som 
vi kan dømme som uklokt eller uforstandig? Tvert imot følger 
han flere oppfordringer fra Ordspråkene om å være flittig som 
mauren og tenke fremover for ikke å bli fattig, og lever opp til 
Paulus’ praksis om å alltid arbeide hardt og ikke la andre lide 
last for at han er på besøk osv (Ordspråk 6,6-11; 1 Tess 2,9).
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 Det som gjør at vi lett fordømmer den rike bonden, er 
kanskje ikke så mye handlingen hans som motivasjonen. 
Han er så selvsentrert. Ordet «jeg» eller førstepersonsformen 
forekommer femten ganger i løpet av versene 17–19. Mannen 
tenker at han kommer til å være fornøyd med sitt lager, og at 
han kan slappe av, kose seg, «spise, drikke og være glad». I sin 
refleksjon over hvordan han vil løse problemet med en for stor 
avling, tenker han ikke på noen andre. Dette fører til at man 
som leser lett glir over i en fordømmelse av mannen som gjer-
rig. 
 I vår egen bedømmelse av mannens atferd er vi selvsagt 
også påvirket av det som følger, nemlig Guds fordømmen-
de reaksjon: «Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel 
tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?» Gud opptrer som 
den ytterste dommeren i liknelsen, men er Gud helt rettferdig? 
Gud fordømmer mannen for å ha samlet ting forgjeves, fordi 
han skal dø brått. Gud spør mannen hvem det er som da skal 
ha skattene. Betyr dette at alt hadde vært greit dersom man-
nen hadde laget en plan for fordeling av kornet og eiendelene? 
Er det slik at mannen som stilte spørsmålet til Jesus i vers. 13 
ikke hadde fått denne leksen dersom han hadde hatt en god 
plan for arven og ville dele den med andre eller med sine egne 
etterkommere? Det er så mye vi ikke vet i denne teksten. Vi har 
lett for å hoppe på og fordømme mannen, uten å lese grundig. 
Når vi fordømmer eller ser med forakt på folk som har rikelig 
og som gleder seg over det, er det ikke muligens vår egen små-
lighet, sjalusi og mangel på sjenerøsitet som avsløres?
 Leseteksten fra Forkynnerboken hjelper ikke så mye til 
å klare opp i hvordan det er meningen vi skal forstå temaet. 
Forkynneren fordømmer oppsparing av rikdom på jorden og 
ser på det som forgjeves, fåfengt. Men han sier også at rikdom 
fører til ulykke fordi man kan miste formuen (5,12-13) eller at 
en fremmed kommer og bruker den opp (6,2). Det var kanskje 
ikke helt i tråd med det Jesus sier her i Lukas? Forkynneren 
sier også at mennesket skal glede seg over rikdom og formue 
som er gitt av Gud (5,18) og han oppfordrer: «spis ditt børd 
med glede og drikk din vin med glede i hjertet..» (9,7). Her 
motsier han seg selv, og gir faktisk støtte til den rike mannens 
tenkemåte. Igjen sitter jeg igjen med spørsmålet om hva bon-
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den i Lukas 12 gjør galt. Skulle han ha gitt Gud anerkjennelse, 
som Forkynneren tross alt gjør? Var han for mye seg selv god 
nok? Felles for Forkynnerboken og liknelsen om den rike man-
nen er tanken om døden som kan komme brått og uventet, 
som ingen kan unngå. Hva hjelper da rikdom?
 Kanskje teksten tvinger oss til å tenke over grensen mellom 
nøysomhet, det å sørge for å ha nok og ta vare på vår neste, og 
det å fråtse. For Jesus går faktisk enda lengre. Han sier i det 
videre (Luk 12,22ff) at det ikke har noe for seg å planlegge for 
fremtiden eller å spare, man skal ikke bekymre seg, og skat-
tene kan man ikke samle seg opp på jorden. Livet er mer enn 
dette! Dette er radikalt, for det strider mot hvordan de fleste 
«småkårsfolk» tenker. Vanligvis tenker man: Er man så heldig 
at man har noe til overs, vil man spare det til en dag man tren-
ger det. De fleste ser på denne strategien som hederlig og klok, 
ikke uforstandig. Men kanskje evangeliets budskap er befrien-
de? Man slipper å slite og streve, bekymre seg. Får vi inntrykk 
av at Jesus mener at man skal glede seg over øyeblikket? Ergo 
skal man ikke sulte seg eller nekte seg selv det gode. Her er 
det mange spenninger og vi tvinges til en samtale, diskusjon 
og refleksjon. Til syvende og sist handler teksten kanskje ikke 
så mye om rikdom og fattigdom, som tanken på at livet skal 
ta slutt og man skal stå til doms. Vi utfordres til å tenke over 
hvordan vi bruker den tiden vi har på jorden og hvilken verdi 
vi tillegger penger og ting.
 Nøysomhetsidealet står sterkt i det norske samfunnet. I 
den pietistiske tradisjonen og i det vi ofte kaller norsk bonde-
vett, verdsetter vi hardt arbeid, nøysomhet og gudstro. I hele 
denne delen av Lukasevangeliget er forvalteransvaret og makt 
viktige temaer, men vinklingen er forholdsvis individsentrert. 
Det handler om den enkelte, og advarselen mot rikdom settes 
ikke i sammenheng med fattigdom som et samfunnsproblem. 
Det handler om livsførsel og forberedelsen til dommens dag, 
med forestillingen om Gud som dommer. Her passer også 
epistelteksten godt inn (1 Tim 6,6-12): vi trenger bare å ha nok 
mens vi lever; vi kom inn i verden uten noe og forlater den 
uten noen ting. 
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Forslag til salmer:
989 Søk først Guds rike
310 Sørg du for meg, Fader kjær
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
882 Eg veit i himmerik ei borg
314 Alt står i Guds faderhånd

Rannfrid I. Thelle
Senior Fairmount Lecturer ved Wichita State University
rannfrid.thelle@gmail.com
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22. søndag i treeiningstida – Søndag 16. oktober 2016

Lesetekster: 
3 Mos 19,1-2.16-18.33-34 – Innflyttarar som landsmenn
Jak 2,1-9 - Rike og fattige

Evangelietekst: 
Luk 10,25-37 - Den miskunnsame samaritanen

Vær så god, neste!
Den miskunnsame samaritanen, no igjen? Er ikkje det ei 
utpreika og til dei grader gjennom-dramatisert forteljing? Det 
kan tilsynelatande, som det heiter, sjå slik ut. Lat oss likevel 
prøve å lese tekstane for denne søndagen om igjen, langsamt 
og med blikk for alt som har forandra seg sidan sist: Er det 
mogleg å sjå noko nytt, noko som kan vere eit evangelium ak-
kurat her, for oss, no i oktober 2016? Dersom ein samanliknar 
med dei gamle tekstrekkene kan ein sjå at lesetekstene og 
dermed ein viktig del av konteksten er endra. Den nye ord-
ninga gjer det lettare å oppdage ein tydeleg indre samanheng 
mellom tekstane: Den gamaltestamentlege lesinga frå forskrif-
tene i 3. Mosebok er utgangspunktet for ordskiftet i evange-
lieteksten, mens orda frå Jakobs brev kan med utbytte bli lese 
som ei urkyrkjeleg preike over dagens evangelium. På same 
tid skjerpes greiene og tekstane peikar tydeleg utover mot den 
verkelege verda: Mot flyktningar og heimlause, mot forholdet 
mellom fattige og rike.
 Ordskriftet og forteljinga i evangelieteksten står også i ein 
samanheng. Kva skjedde rett før det augeblikket ”då” den  

Den miskunnsame framande
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lovkunnige tok ordet for å setje Jesus på prøve? Jesus jubla 
fordi disiplane hadde sett det som var skjult for “profetar og 
kongar”: “Sæle dei auga som ser det de ser!” Allereie her blir 
det tydeleg at kva som blir sett, avheng av augo til den som 
ser, faktisk ikkje berre av kven som ser, men også kor ho ser 
det heile frå. Ifølgje Jesu eigne ord er dei privilegerte sjåarane 
marginaliserte. Dei er nemleg ikkje “vise og forstandige”, men 
høyrer tvert om  til dei “umyndige små”. Det kan jo vere ei 
innsikt å ta med seg når vi vil skal sjå nærmare på kva som går 
føre seg i søndagens evangelietekst.
 Den lovkunnige som tar ordet mens Jesus jublar over det 
disiplane har sett, er nemleg slett ikkje marginalisert. Han er 
heller ikkje oppriktig, men spør for å setje Jesus på prøve. Det 
første spørsmålet handlar om kva han skal gjere for å arve evig 
liv. Jesus viser at han i alle høve veit svaret i teorien. Kyrkjely-
den har allereie høyrt at det står i Skriftene et ein skal elske sin 
neste som seg sjølv. Det som står igjen er å gjere det i praksis. 
Ein viktig del av svaret om det evige livet dreier seg altså om 
å elske sin neste i praksis. Då den lovkunnige vil ha presisert 
kven denne nesten er, svarer Jesus med å fortelje ei historie. 
Kva er det som skjer akkurat då? For kunne ikkje Jesus svart 
direkte og enkelt på spørsmålet? Kvifor denne omvegen til ei 
fiktiv hending på vegen mellom Jeriko og Jerusalem? 
 Jesus kunne ha peikt på den og den som høyrer til blant dei 
neste. Problemet med slik peiking er at det alltid vil vere no-
kon som ikkje blir nemnt og som derfor fell utafor. Svaret ”alle 
menneske” ville på den andre sida ikkje gitt noko som helst 
tydeleg bilde på netthinna, heile samtalen ville på det viset 
blitt verande innafor det allmenne og abstrakte. Jesus kunne 
ha sagt det som vi har høyrt Jakob utleier av dette kravet om å 
elske sin neste, nemleg at det er ikkje mogleg å tru og ”samti-
dig gjera forskjell på folk”. Eller dersom Jesus hadde vore i det 
meir spøkefulle hjørnet og i tillegg frå Bergen, kunne han ha 
sagt som Georg Johannesen, nemleg at du skal elske din neste 
som din forrige (Johannes’ bok 1,10.12). I staden fortel Jesus ei 
forteljing.
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Om forteljinga ikkje var sann, kan den bli det
Den robba og skamslåtte mannen som ligg på vegen ein stad 
mellom Jerusalem og Jeriko blir i tur og orden sett av tre ulike 
blikk. Presten såg, ”men gjekk utanom og forbi”. Levitten “såg 
og gjekk rett forbi”. Desse to presten og levitten var eit par 
omtrent som dei norske Per og Pål i jødisk forteljetradisjon. 
Tilhøyrarane forventa derfor å høyre kva den tredje i fortel-
jingstriaden, den jødiske lekmannen, ville gjere av uventa og 
saksvarande handlingar. I staden vart ein heilt utanforståande, 
ein samaritanar, heilt uventa innført som dagens helt. Då sam-
aritanaren såg mannen, ”fekk han inderleg medkjensle med 
han”.  Jesus gir ei inngåande skildring av kva han deretter gjer 
mot den forslåtte. I sin detaljrikdom er dette gjerningar som 
lett kan gi opphav til allegoriske tolkingar. Det er ikkje få som 
i etterkant har grubla på kva olja og vinen og dei to denarane 
eigentleg betyr. 
 Men det viktige med det samaritanen gjorde var at det 
var saksvarande og sjenerøse handlingar mot ein som hadde 
behov for det. Og det heile kom frå uventa hald: Samaritanarar 
hadde i generasjonar vore framande og representantar for dei 
andre for rettruande jødar.  Dette siste er noko vi etterkant, i 
ein heilt annan kultursituasjon, må arbeide litt for å gjere 
forståeleg. Ein viktig årsak til det er nettopp at forteljinga har 
vore svært vellukka som talehandling. Alle stader der fortel-
jinga om den miskunnsame samaritanaren har blitt fortalt ei 
stund har adjektivet og substantivet smelta saman slik at ein 
samaritanar betyr ein snill person. Det gjer det utfordrande å 
dramatisere forteljinga og behalde overraskingsmomentet.  
 Rolla som samaritan er stadig ledig for dei fleirtalet ikkje 
har tiltru til. Kven er det for dagens konfirmantar, mon tru?

Evig liv og uventa kjærleikshandlingar
Det er også verd å merke seg at sjølv om heile ordvekslinga 
starta med spørsmålet om evig liv, dreier dei førebiletlege 
handlingane til samaritanaren seg utelukkande om å gjere 
mannen frisk igjen, utan baktanke om misjon eller evangelise-
ring.  Var det ei sann forteljing? Vi veit at det var røvarar langs 
denne vegen, men alle vertshus og turistmål som ein har peikt 
på der dette kunne ha skjedd, har kome til verda som følgje 
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av Jesus-forteljinga. Det er lite som tyder på at Jesus fortel 
om noko sjølvopplevd. Alle forsøk på å tolke forteljinga på 
allegorisk vis om kven Jesus eigentleg var, kan ein også med 
godt samvit ta med minst ei klype salt. Det forteljinga derimot 
gjorde, var å skape ei ny sanning. Den detaljerte skildringa av 
korleis ein framand tar seg av eit menneske i nød, gjer det lett 
å sjå det heile for seg. I etterkant er det tilsvarande vanskeleg å 
sjå for seg at alle samaritanar er slemme. 
 Det spennande med forteljinga er den i utgangspunktet 
framstår som eit svar på spørsmålet om kven som er min 
neste, den eg skal elske som meg sjølv. Men helten i forteljinga 
er ein tilhøyraren ikkje kan identifisere seg med. Det er ein 
framand som uventa gjer noko godt mot tilhøyrarens identi-
fikasjonsfigur, nemleg han som ligg utslått i vegkanten. Det 
heile blir på det viset zooma vekk frå kva vi skal gjere for å 
hjelpe dei som lid nød til korleis vi er i stand til å ta i mot hjelp 
og gåver frå uventa hald, frå dei marginaliserte og utstøtte, dei 

”umyndige små”. Dei har kanskje eit vel så skarpt blikk for kva 
som er nødvendig for å vende nød, som dei av oss som er vise 
og forstandige og som innbiller oss at vi har kome til verda for 
å hjelpe dei andre, ikkje for å ta imot. 
 Omvegen til ein stad mellom Jeriko og Jerusalem gjer at 
Jesus blir i stand til å vende spørsmålet. Det handlar ikkje len-
ger om kven som er min neste som eg skal gjere godt mot. Det 
er eit spørsmål om kven som i praksis viste seg som ein neste 
mot nokon vi kan identifisere oss med.  Etter det var svaret 
lagt i spørjarens eigen munn: «Den som viste miskunn mot 
han». Og ordskiftet blir avslutta med at Jesus oppfordrar spør-
jaren og oss til å gjere som denne framande miskunnsame.

Tilbake til dei fattige og innvandrarane
Då er det opp til oss å finne ut av korleis vi best kan gjere det? 
Martin Luther King understreka i ei preike at det ikkje er til-
strekkeleg med individuelle hjelpetiltak så lenge vegen mel-
lom Jeriko og Jerusalem stadig er uttrygg. For å få ordna opp i 
det, treng ein langsiktig politisk arbeid. Men vi treng i tillegg 
stadig fleire av tante Sofies støpning, altså folk og ordningar 
som er i stand til å rehabilitere røvarar. Men for oss alle gjeld 
det å sjå det som verkeleg er der rett for augo for oss, akkurat 
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her og no. Og lesetekstane kan hjelpe oss å fokusere klart:  
 Det dreier seg framfor alt no i oktober 2016 om innflyttarar 
og fattige: “Innflyttaren som bur hos dykk, skal vera som ein 
av dykkar eigne landsmenn. Du skal elska han som deg sjølv.” 
Det er lett å seie “slik lyder Herrens ord” til det. Men korleis 
skal vi gjere det i praksis?

Salmeforslag
I tillegg til dei salmane det er rimeleg å synge på ein slik dag,  
kan det vere verdt å markere at Landstads Kirkesangbog vart 
innført for 147 år sidan, 16. oktober 1869, ved å synge minst ein 
Landstad-salme. 

Rolv Nøtvik Jakobsen
Seniorrådgjevar i Bispemøtet
rja477@kyrkja.no
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23. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. oktober 2016

Lesetekster:
Jes 51,11–16 - Jeg er den som trøster dere
1 Tess 4,13–18 - Når Herren kommer

Evangelietekst:
Matt 24,35–44 - Dagen og timen kjenner ingen

Hver gang vi fremsier trosbekjennelsen i våre gudstjenester 
blir også endetid og domstanken et tema. Kronologisk sett 
kommer dommen etter at Jesus har steget opp til himmelen 
og plassert seg ved Faderens høyre hånd. Vi kommer ikke 
unna det faktum at eskatologi er en sentral del av det kristne 
budskapet, og nå som vi nærmer oss slutten av nok et kirke-
år, har tiden igjen kommet for å snakke om «the end of days». 
Naturligvis har også denne søndagen tematiske likheter med 
Domssøndag/Kristi kongedag, hvorav Peter Halldorf skriver 
har «Kristi gjenkomst som sitt store tema, et tema som kommer 
tydelig fram allerede på 23. søndag i treenighetstiden. Tradisjo-
nelt har det samme temaet dominert hele denne siste delen av 
kirkeåret – eller som det har vært sagt: «Mot slutten av kirkeåret 
mørkner og lysner det»1. 
 I så måte bringer prekenteksten denne oktober-søndagen 
en eskatologisk godbit.

Dagen og timen kjenner ingen
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Angst og likegyldighet
Hvis man forestiller seg at man var blant de opprinnelige til-
hørerne av denne teksten må det ha vært en skremmende opp-
levelse. Det males ut en kosmisk tilintetgjørelse, der himmel 
og jord skal forgå, og som skal komme «som julekvelden på 
kjerringa», altså plutselig og overraskende. Jesus bruker i til-
legg et kjent bilde av en massiv ødeleggelse, nemlig floden fra 
Noahs dager. Tilhørerne kjente nok godt til denne historien, 
og kanskje de stilte seg selv spørsmålet: Men Gud har jo lovet 
å ikke gjøre dette igjen!? Gud har jo selv sagt: «…Aldri mer vil 
jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står, 
skal såtid og høststid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og 
natt aldri ta slutt». (1 Mos 8, 21-22). Jeg tror tilhørerne ble fylt 
med angst. En uro over om man selv er god nok? Er man blant 
de som blir tatt med, eller må man stå igjen? 
 Som prest har jeg hatt flere samtaler med folk som sitter 
med en slik angst. Det finnes en genuin angst for at Jesu gjen-
komst er nært forestående, og at man selv ikke er forberedt. 
Jeg har hørt fortellinger om djevelens merke, tegn i tiden om 
naturkatastrofer og lignende. På denne måten blir kristentro-
en en tvangstrøye, og ikke den frigjørende og forsonende kraf-
ten som den er ment til å være. På denne måten hemmes vekst 
og glede i budskapet om Kristus, og målet kan heller synes å 
«skremme» til tro. Det er ingen tvil om at dette er en besnæren-
de tanke, og vil gjøre livet særdeles vanskelig for de det gjelder. 
 For de alle fleste i 2016 er nok allikevel ikke angst den 
vanligste reaksjonen på spørsmålet om Jesu gjenkomst. Det 
har vel heller kanskje sneket seg inn en grad av likegyldighet. 
Eskatologi er nok for folk i Norge en heller fremmed tanke, 
selv om fokus på endetid er sterkt fremtredende i populærkul-
turen. For mange i denne verden er jo heller ikke verdens un-
dergang det verste som kan skje, de lever jo allerede nå i den 
mest utenkelige tilværelse de kan forestille seg. Dom og Jesu 
gjenkomst handler derfor veldig mye om hvilket perspektiv 
man tar, for den situasjonen som mange befinner seg i, levner 
ikke mange andre muligheter enn til det å nettopp klamre 
seg til Jesu «ord, som aldri skal forgå». Det er noe betryggende 
med Jesu ord om at ingen kjenner dagen og timen utenom 
Faderen. Det gjør at vi kan slutte å spekulere i endetid og Jesu 
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gjenkomst. Det handler om å være tilstede i verden fullt og 
helt akkurat nå. Det handler om være våken og beredt. Det er 
ingen tid å miste, fordi livet leves her og nå. Egentlig slår den-
ne teksten et slag for presens-tilværelse – altså det å være i nuet. 
Akkurat det tror jeg er et godt tips for oss alle. 

Våk!
Et fremtredende verb i denne teksten er å våke. Et kjapt søk på 
bibelen.no gav 14 treff. Ordet brukes til å advare mot det som 
er destruktivt i verden, og kanskje aller mest tydelig i 1 Pet 
5, 8 «Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring 
som en brølende løve for å finne noen å sluke».  Det mest kjen-
te stedet ordet er brukt er allikevel i forbindelse med Jesu 
krevende stund i Getsemane. «Våk og be om at dere ikke må 
komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak» (Matt 
26,41). Jesus visste at tiden var nær, og han hadde behov for 
nærhet med sine venner. Som kjent sovnet de hele tiden, og 
viste med all tydelighet hvor vanskelig det er for et menneske 
å våke. Jeg tenker at det å våke handler om å være årvåken for 
all urett og ondskap som skjer, og stadig vekk løfte dette inn i 
bønn og handling. Det handler om å ikke lukke øynene og bli 
likegyldig til omgivelsene rundt oss. Det var dette som skjedde 
på Noahs tid, og Jesus ber i prekenteksten innstendig om at 
vi må være våkne for å ikke havne i denne situasjonen igjen. 
I bibelen henger det å våke ofte sammen med å be, noe som 
ytterligere illustrerer dette poenget. Det handler om å være 
våken for det rundt oss, for vi vet aldri hva som kan skje. Det 
handler ikke om å være livredd for Jesu gjenkomst, men det 
handler om å gjøre Ordet om Jesu gjeldende her og nå, og det 
er å løfte menneskers verdighet og håp – gi en retning, trøst og 
mot.  Dette kommer tydelig frem i leseteksten fra 1 Tess, som 
så tydelig gir bilde av den trøsten og motet som vi må sette i 
hverandre. At døden ikke er siste stoppested, men at vi skal få 
«være sammen med Herren for alltid». 

Trosbekjennelsen
I trosbekjennelsen settes dommen inn i rammen av det øvrige 
kristne budskapet. Dette budskapet er kjærlighet og håp, og 
det er viktig å se dommen inn i den sammenheng. Det betyr 
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at det er Gud Fader, som skapte himmelen og jorden, og som 
sendte sin sønn til oss mennesker, som skal opprette all urett 
gjennom sin dom. Det er det all grunn til se på med glede, for 
en verden uten dom ville bli opplevd som et særdeles ugjest-
mildt sted. Det betyr noe det vi gjør, og som hellig, allmenn 
kirke er vi kallet til å nettopp handle og forkynne et budskap 
som vekker og nærer mennesker.

Lykke til!

Salmeforslag:
359 Jeg har en venn
378 Da Jesus satte sjelen fri
440 Kom, kom og hør!
480 Hvem skal vi gå til, Herre?
714 Brød for verden
881 Min største hjertes glede

Fotnoter:
1 - Halldorf, Peter. 2012. «Hellig år» side 217

Kenneth Hansen,
Teologisk rådgiver i Hamar bispedømme
kh444@kirken.no
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Bots– og bønnedag – Søndag 30. oktober 2016

Lesetekster:
Mika 7,18–19  - Du skal kaste våre synder i havet
2 Kor 13,5–8 - Ransak dere selv

Evangelietekst:
Luk 15,11–32 - Den bortkomne og hans bror 

Ein dag kom han, sonen min. Han sa han ville få sin del av 
arven. Arven fekk, han, og veit de kva han gjorde? Han selde 
alt saman! Og no er han borte. Reist. Langt vekk!

Du. Sonen min. Min eigen son. Kjente eg deg? 

Kjente jeg deg
egentlig. Noe
du aldri fikk sagt eller
vi lot ligge. Halv-
tenkte tanker. En skygge
som strøk over ansiktet.
Noe i øynene. Nei
jeg vil ikke tro det.
Men det kommer igjen. Natten
har ingen lyd,
bare rare tanker. Ord
som stiger opp av søvnen:
Kjente jeg deg?

(Rolf Jacobsen)

Kjente eg deg? 
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Det er jo ganske rart. Ein kan få lyst til å spørja: Kva skjedde 
med denne sonen? Kva fekk denne lovande unge mannen til 
å spørja etter arven sin, selgja alt han hadde, for så så reisa 
vekk? Kven var han? Korleis skal me forstå han? 
Var han rett og slett eventyrlysten? Forelska? Eller var han sint? 
Var det problem i heimen?  
Kva trur du? 

Åleine
Kanskje kjende han seg, midt mellom alle menneska, seg isolert 
og åleine?
 Eg har den siste tida interessert meg for opplevinga av ein-
semd og isolasjon og korleis det er å erfara livet med på den-
ne måten. Eg har ikkje nærma meg sonen i Jesu likning med 
denne vinklinga før, men når eg les teksten denne gongen ser 
eg han der, på farsgarden saman med far sin, bror sin, nokre 
gjester og tenarar. Langs eit bord sit han, sit dei alle. Sjølv i det-
te gode laget kjenner sonen at musklane spenner seg, og blikket 
vandrar ut glaset. Praten renn forbi utan at hans stemme blan-
dar seg inn. Han er åleine, saman med andre.  Sonen tek ein 
slurk av gardens heimelaga vin og veit det: Det er lettare å vera 
åleine, heilt åleine. Neste dag kjem han til far sin. Han bed om 
farsarven. Han vil vekk .
 Blir dette berre dikting og spekulasjon, seier du? Kva har eg 
med å tillegga kjensler og motiv på andre menneske på denne 
måten? Er det ikkje lettare å berre sjå kva som faktisk skjer i 
forteljinga, forhalda seg til sjølve handlinga, utan å legga til ting 
eg strengt tatt ikkje veit noko om? Jo, det er så sant, så sant. Eg 
pleier ikkje gjera det, faktisk. Eg er til og med oppteken av å 
ikkje driva og forklara folk kva menneska me møter i Bibelen 
må ha kjent og følt. Det som driv forteljinga fram er som oftast 
handlinga. 
 Men i dag føreslår eg at me kan sleppa litt opp og  kjenna oss 
inn i forteljinga. Kom igjen!: Ser du faren som står på gardsplas-
sen og føl sonen sin rygg med augo? Ryggen som blir mindre 
og mindre ettersom han går lengre og lengre bortover vegen, 
ryggen som blir ein prikk i horisonten, prikken som fosvinn bak 
ein åsrygg- Du. Sonen min. Min eigen son. Kjente eg deg? 
Og sonen. Korleis er det med sonen? 
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Einsemd
Å vera einsam er stadig eit tabu, sjølv om det er ei kjensle 
alle menneske opplever. Den amerikanske psykiateren Irvin 
D. Yalom snakkar om fire grunnvilkår, kor isolasjon/einsemd 
er ein av dei. (Dei andre er fridom, død og meiningsløyse). 
Yalom viser at isolasjon finst i mange former. «Interpersonleg 
isolasjon» referer til opplevinga av at det er avstand mellom 
seg sjølv og andre, som skaper ei djup kjensle av einsemd. 
«Intrapersonleg isolasjon» finn stad når eit menneske opplever 
å vera splitta innvendig, med deler av ein sjølv som ikkje er 
integrerte i personlegdomen.  «Eksistensiell isolasjon» viser til 
opplevinga av at det er eit gap mellom ein sjølv, andre men-
neske og verda for øvrig. Denne opplevinga av eksistensiell 
islolasjon er for det meste skjult for menneske, men kjem ofte 
for dagen i møte med døden1. 
 Yalom viser at opplevinga av å vera einsam og islolert ofte 
er kjelder til fortviling og angst. I Tidsskrift for sjelesorg nr 2, 
2016 står det om forsking som viser at einsame menneske har 
ein endra hjarneaktivitet som igjen fører til endra åtferd. Når 
ein er einsam i lengre periodar, går hjarnen i overlevelsesmo-
dus, og ein trekk seg bort frå andre menneske. Det er ein måte 
å leve med einsemda si på. Ein vernar seg sjølv for fleire skuf-
felsar ved å trekka seg bort frå det ein lengtar etter2. Karl Ove 
Knausgård har erfart det, og han skriv om det i ein fin dansk 
artikkel: 
 «Helvede er de andre, skrev Sartre, men det er kun rigtigt, 
hvis de vender sig væk fra dig. Helvede er, når du er ingen. Det 
er derfor, jeg har holdt så stor afstand til andre mennesker i 
mit liv; af frygt for at blive afvist har jeg selv taget mig av afvis-
ningen»3. 

Tilbake til fellesskapet 
Denne kjensla av å vera einsam påvirkar livet. Val ein tek- rela-
sjonar ein klarer og ikkje klare å stå i. Mange kjenner også på 
skam over å vera einsame. 
 Men livet treng ikkje å vera slik. Der er mogleg å komma 
ut av isolasjonen. Eit menneske treng ikkje mange menneske 
rundt seg for å vera mindre einsam. Det skal kun ein venn til.
Spørsmålet blir: Kva skal til for å kunne ta steget og tre inn 
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i fellesskapet (igjen)?  Og svaret vil variera frå menneske til 
menneske, ettersom erfaringane i livet er forskjellige og ein-
semda finst i mange former. 
 Sonen som Jesus fortel oss om måtte bort. Ut av den vande 
samanhangen og det som bandt. Rik reiste han, vilt levde han 
og snart var pengane slutt. Der, på avstand, må brikker ha fall 
på plass: Kven er eg? Kva gjer eg? Kva ynskjer eg? Kva er det 
viktigaste i livet mitt? Kven er viktige i livet mitt? Kor høyrer eg 
til? 
 Utan venner, arbeidslaus og svolten står det at han «gjekk i 
seg sjølv» (nynorsk)/ «kom til seg selv» (bokmål). Uansett kva 
oversetjing ein måtte lika best stig følgjande poeng opp av 
teksten: Noko endra seg. I denne prosessen fekk han sjå  seg 
sjølv og livet sitt som ein del av samanhangen, som ein del av 
fellesskapet. 
 Slik einsemda har mange former, har fellesskapet det også. 
Fellesskap kan handla om å sjå, bli kjent med og tola samen-
henger i sitt eige liv, ja å bli hela til fellesskap med seg sjølv. 
Fellesskap kan handla om at avstanden mellom ein sjølv og 
andre opplevest som mindre.  Fellesskap kan handla om Gud.  
Me veit ikkje alt om kva som hende med sonen denne dagen. 
Men dette veit me: Han bestemte seg for å reisa heim att.

Kva vil henda? 
Det er ein enorm sjanse å ta. Sonen risikerer å bli avvist på 
dørkarmen til sin eigen heim, bli avvist av sin eigen far. Men 
under har verkeleg skjedd i sonen i løpet av denne tida han 
har vore for seg sjølv: Han er klar for å ta sjansen på å ta steget 
tilbake til far og bror. Tilbake til fellesskapet. Sonen legg ut på 
sitt livs viktigaste vandring. 
Kva vil henda? 

Nåde
Jesus fortel så levande om faren som ser son sin medan han 
ennå er langt borte. Faren får inderleg medkjensle med han, 
og spring mot sonen sin, kastar seg om sonens hals og kysser 
han. 
«Då sa sonen: «Far, eg har synda mot Himmelen og mot deg. Eg 
er ikkje verd å kallast son din lenger.» Men faren sa til tenararne: 



41Bots- og bønnedag

«Skund dykk! Finn fram dei beste kleda og ha dei på han, og lat 
han få ring på fingeren og skor på føtene. Hent så gjøkalven og 
slakt han, og lat oss halda måltid og feira. For denne sonen min 
var død og har vorte levande, han var bortkomen og er attfun-
nen.» Så tok festen og gleda til.» (Luk 15, vers 21-24)
 Dette er ei kjent likning. Me har lese han mange gonger. 
Men prøv no å stoppa opp. Les og kjenn etter som var det for 
første gongen . Sjå faren. Sjå sonen. Sjå, som var det for første 
gongen, kva som skjer: Tenk å bli teken imot på denne måten!  
Det er eit helande møte. Det er fellesskap. Det er nåde. 
 I likninga er her også ein annan son, ein trufast son som 
alltid har stilt opp, men som aldri har fått ein fest. Er det 
rettferdig? Ser faren han, som han alltid har rundt seg og tek 
for gitt? Burde det ikkje vera eit oppgjer? Dette er ikkje enkle 
spørsmål som burde få meir plass enn eg har her. Det er kan-
skje tema i ein annan tekstrefleksjon. Eller i din eigen reflek-
sjon, når du no jobbar med preika. 
 No rekk eg for min del berre å lesa forteljinga om sonen 
som kom heim og tru at nåden opphever alle skilnadar, i 
nåden er alle like. Det er Jesus som fortel likningane i Lukas 
evangeliet kap 15, om sauen som vart attfunnen, sølvpengen 
som vart attfunnen og om sonen som kom heim. Jesus gir 
sjølv truverd og inspirasjon til å tru på nåden som ei mulighet, 
ved måten han møtte menneska på. Utstøytte sjuke, forhatte 
tollarar, fordømte kvinner- Jesus gjorde ingen forskjell. I møte 
med Jesus fann einsame og isolerte menneske tilbake til seg 
sjølv, tilbake til fellesskapet med andre menneske, tilbake til 
Gud. 

Bøn om nåde
Likninga som Jesus fortalde har ikkje skjedd. Har skjedd. 
Skjer. Kanskje er det drama i ditt eige liv, eller kanskje føl du 
menneske som står midt oppi det: Kven er eg? Kva gjer eg? Kva 
ynskjer eg? Kva er det viktigaste i livet mitt? Kven er viktige i 
livet mitt? Kor høyrer eg til? Kven tek imot meg? 
Bøna om nåde dirrar på denne bots- og bønedagen, bøna om 
nåde føl oss alle dagar.   
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Salmeforslag frå den nye salmeboka: 
478: Vær sterk min sjel i denne tid
325: Som når et barn kommer hjem om kvelden
342: Amazing Grace
316: Nu vil jag sjunga om moders vingen
479: Håpstango

Fotnoter:
1 - Yalom Reader: Selections from the Work of a Master The-
rapist and Storyteller 
2 - Tidsskrift for Sjelesorg nr 2, 2016: «Den skamfulde en-
somhed» av Anni L. Albæk 
3_ Karl Ove Knausgård: «Nåden». Artikkel online på  https://
www.information.dk/moti/2013/12/naaden

Elisabet Kjetilstad, 
prest i Høybråten, Fossum og Stovner menighet
ek477@kirken.no
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Allehelgensdag - Søndag 6. november 2016

Lesetekster: 
Jes 60, 18-22 - Herren skal være ditt lys
Hebr 11,11-16;39-40 - Et bedre land de lengter etter

Evangelietekst:
Lukas 6,20-23 - Saligprisningene 

Allehelgensdag er en festdag for de troende som har gått 
foran oss, en dag å minne og spørre oss om hvem som er våre 
troshelter. Første rekkes tekst er bergprekenen fra Matteus, 
annen rekke fortsetter fra bergprekenen: La deres lys skinne for 
menneskene slik at de kan se våre gode gjerninger, og i år er det 
fra Lukas slettepreken:  
 Allehelgensdag ble opprinnelig feiret lørdagen før alle sje-
lens dag som var på søndagen etter. Første dagen om helgener, 
andre om de døde venner og slektninger. Helgener fantes alle-
rede i det andre århundrede - hver helgen hadde sin dag. Siden 
det kom nye helgener til, så samlet man de som ikke fikk sine 
enkelte dager til en felles feiring.

Markeringer
Det har blitt stadig vanligere å uttrykke deltagelse ved lysten-
ning. Det så vi for 25 år siden ved Kong Olavs død, og vi ser 
det ved ulykkessteder. På kirkegårdene våre har skikken med 
lystenning bla fra Syd-Europa slått rot. Et forsvunnet samfunn 
stiger frem fra gravsteinenes inskripsjoner i gull på svart mar-

Hva er det vi markerer?
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mor. Her møtes liv og død, gammelt og nytt, da og nå. Etter-
tanke, takknemlighet og smerte.
 Det er begynnelsen av november, og vi ser døden rundt 
oss i naturen. Allehelgensdag er ikke bare om de som er døde, 
men også om meg selv, min egen død og hvordan jeg forholder 
meg til den. Derfor handler den også om mitt liv. 

Møte mellom tradisjoner
To sterke tradisjoner møter hverandre allehelgensdag:
1: Vi feirer våre kristne forbilder. Mennesker som har latt Guds 
godhet skinne gjennom deres liv og virke.   
2: Vi minnes også våre kjære, de døde, og løfter frem det krist-
ne håpet: «Eg veit i himmelrik ei borg.» 
 De to dimensjonenene smelter sammen . Med blandede 
følelser synger vi kanskje om “Den store hvite flokk å se”, den 
som består av både levende og døde. Dette er dagen vi særlig 
minnes de døde, men også møter morgendagen i takknem-
lighet over de som går foran oss og kan glede over at vi er 
underveis. Veien går via de tunge stundene og lar oss være 
der en stund, men den går også videre. 
 Allehelgensdag er også fremtidens dag, for vi får løfte 
våre hoder og følge ham som sier: “Se, jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende.” Vi er pilgrimmer. Vi er underveis 
mot himmelborgen, fellesskapet blant de hellige, som mål for 
reisen.
 For å unngå å havne i spagaten, gjelder det å holde oppe 
både memento mori (husk at du skal dø) samtidig som memen-
to vivere (husk at du skal leve). Tenke på døden i håpets tegn.

Hvem er en helgen?
Helgen: De som gjennom sine liv og handlinger gir oss et 
mønster å leve etter. De er forbilder i tro, håp og kjærlighet. 
Nathaniel Söderblom sa engang at helgener er slike som i ord 
og handling viser at Gud lever. Noen martyrer også. Men ikke 
alle døde er helgener og ikke alle helgener er døde.  
 Allehelgens dag handler om etterfølgelse, om gode eksem-
pler og om utholdenhet også når alt ser mørkt ut. Helgener er 
de som i slike situasjoner forsøker å likne Jesus. Ytterst sett 
handler det om Jesus selv. Og det handler om å leve. Vi trenger 
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alle forbilder både ifht tro og tvil. Godt å vite at det stort sett 
alltid har vært mennesker som mer eller mindre har gått gjen-
nom det samme som oss. Det er viktig ikke å blande sammen 
helter og helgener. Helten lykkes alltid, men helgenen har 
ikke en prikkfritt og feilfri fasade, men lever nær Gud med sin 
tvil, og som orker å holde fast ved Gud også når heltemotet 
er borte. Å være kristen betyr ikke at vi har et enkelt og klart 
verdensbilder som er konfliktløst. Ofte er de trosforbildene 
folk blir mest glad i og knyttet til, de som er forbilder i tvil, de 
som på tross av omstendighetene holder fast i Gud og troen. 
Helgener er ikke moralske forbilder, men mennesker som får 
vise andre hva Gud kan gjøre. Som et glassmaleri, Guds lys 
skinner gjennom og blikket flyttes fra menneskelige prestasjo-
ner til Guds handling.
 
Teksten 
Jesus har kalt disiplene, han er i gang med å helbrede, og nå 
kommer hans undervisning/lære.
Fortsettelsen er mye krassere: men ve dere.... Og elsk de-
res fiender. Lukas sitt særpreg er hans jødiske vinkling, 
sannsynligvis er evangeliet skrevet etter tempelets ødeleggelse 
rundt år 90. 

Lukas er konkret imot rikdom
Til forskjell fra Matteus, sier Lukas: salige er dere fattige, ikke 
de fattige i ånden, men de som faktisk er fattige, de som sulter, 
sørger, og er ekskluderte. Det bør gi oss noe å tenke på i dag. 
Fattigdom ikke et gode som skal oppsøkes, men et onde som 
skal bekjempes. Lukas har en mye krassere tone.
 To ord stikker seg ut, fattig, det brukes 25 ganger i evange-
liene. Ikke uventet dobbelt så mange ganger hos Lukas som 
de andre. Ordet henviser til tiggingen som de ubemidlede var 
overgitt til for å livnære seg. Fattigdom og tigging var en kjent 
del av bybildet i antikken, men først gjennom kristendommen 
at den blir gjenstand for etisk og teologiske refleksjon.
 Salige, fra gresk makarios, henviser til en tilstand, men i 
utgangspunktet var makar en henvisning til de som er døde, 
de velsignede, salige. Slik vil det for dem som hørte saligpris-
ningene være en dobbelt bunn. Gud vil og kan skape noe nytt i 
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livene våre her og nå
 Saligprisningene kan skape forvirring ut fra hva som gjør 
en salig, fordi de bryter med konvensjoner. Selve ordet salig 
synes i Bibelen alltid å ha noe med gudsrelasjonen å gjøre.
Teksten er ekko av Marias lovsang, og Jesus inviterer oss som 
disipler til å vise radikal kjærlighet, velsignelse, tilgivelse, 
generøsitet, og tillit, til og med til fiender og outsidere. Det er 
et mønster med fire saligprisninger før fire verop, selv om vår 
tekst bare dekker saligprisningene. Det var en stor menneske-
mengde der, men det står at han så på disiplene og sa dette. Så 
kan det se ut som om perspektivet utvider seg ettersom talen 
fortsetter.

Prekenpunkter 
Allehelgen gir meg litt den samme følelsen som nyttårsaften. 
Man ser bakover og fremover samme tid. Et hode med to an-
sikter, Janus. Mens tekstene snakker om å være til stede i nuet.  
Salige er pluss presens 
 De er to dager vi ikke kan gjøre noe med: gårsdagen og 
morgendagen. Bare dagen i dag er vår nå. Her er vårt hand-
lingsrom, vi er skrøpelige, gode, onde og syndige mennesker. 
Troen har mer eller mindre gode livsforhold. Man mister den 
ikke - den opphører å forme livet, det er alt.
 Sorgen og savnet sitter lenge i kroppen når man har mistet 
en av sine kjære. Og de kan dukke opp på de underligste måter, 
ofte gjennom sansene våre, det umiddelbare, lukt og hørsel. 
Plutselig uten forvarsel minnes man, både godt og vondt, og så 
verker det litt inne i en.
 For meg er det to ting som er bærende i gravferdsliturgien 
vår: Overlatelsen i Guds hender og jordpåkastelsen. Den siste 
skrekkelig realistisk, man skal bli til jord igjen, men så min-
nes man også håpet: Oppstandelsen.
 Våre kjære er ikke i jorda, men hos Gud på en eller annen 
måte. Å hjelpe folk i møte med døden er å gi dem livshjelp - 
lære dem å leve med minnene. Bære smerten, men også å gå 
videre. Lære dem å fortsette å leve inntil de blir levende igjen. 
Sakte men sikkert: Gi håp og tro på en som er større.
 Denne tiden er kald og høstlig, og vi har hatt våre første 
frostnetter og noen steder snøfall. Lauvet har fallt av trærne og 



47Allehelgensdag

bare kvister strekker seg mot himmelen. Men ser vi nærmere 
på kvistene har de knopper. De bærer i seg løftet om en ny vår, 
en ny sommer, det nye livet som også den som tror skal få del i 
en dag hos Gud.
 Hvor mye tør vi å si på disse dager? Vi har det så godt at 
trenger vi noe annet? Hvor snevre skal vi være? Jorden sukker... 

Døden - et høydepunkt?
I vår tilværelse vet vi at alt levende før eller senere må dø. In-
gen ting kan bestå evig slik det er nå. Mennesket er skapt til å 
leve, til å elske livet. Men vi har mistet det klare perspektivet 
på at døden er en del av det sanne, bestående livet. Ofte ser vi 
på døden som noe trist, et minus, slik man kan se i GT, men 
ikke i NT. 
 I døden når livet sitt høydepunkt. Hvordan det? For der 
forlater vi alle bagateller for å hengi oss til det vesentlige, uten 
forbehold. Døden er den siste og endelige kapitulasjon for 
Gud, begynnelsen på det evige samværet med ham og med 
hverandre. Døden overlater oss reservasjonsløse i Guds hen-
der, endelig kan Gud ta hånd om våre liv. Bare når man elsker 
livet kan en gå gjennom døden på en meningsfull måte. Man 
elsker ikke døden for dens egen skyld, meningen med døden 
er livet, det livet som varer i evighet. Sein zum Tode over sein 
zum Leben? 
 Livet vårt har en evighetsdimensjon over seg. Livets reise 
mot møtet med Gud ved livets slutt. Vi kom uten noen ting og 
drar uten noen ting. Håpet for vårt liv er knyttet til oppstandel-
sen. Vi får tro at en dag skal hver tåre tørkes bort fra våre øyne 
fordi Jesus er sterkere enn døden. 
 Lengsel og håp ligger gjemt i: Salige er... Jeg er takknemlig 
for at Gud gjør alt. Gud handler gjennom oss, takket være tro-
en. Det er ikke vi som gjør noe for Gud, men hans ånd gjør noe 
for oss, og derfor kan vi takke. Alt er hans. Troen vår kan vente 
seg alt av Gud og overlate alt til ham.
 Likevel kan man spørre seg: Er religion dårlig for verden? 
Det kan se slik ut når man ser på diverse ekstremister.
Svar: Enhver religion bør vurderes ut fra det faktum om den 
skaper hellige mennesker, mennesker med visdom og gene-
røsitet som med sine liv speiler kjærligheten som er senteret i 
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universet. Da er det også lettere å se hatet og volden som fun-
damentalister og fanatikere ødelegger religion med, når man 
møter mennesker som har vært kanaler for Guds kjærlighet. 
 Hellige mennesker eller helgener er ikke nødvendigvis 
mennesker som har alt på stell, men mennesker som må stre-
ve i det daglige. Som faller og reiser seg, faller og reiser seg.   
 Det er mennesker som deg og meg som har opplevd mot-
stand og kjent seg nedbrutt og elendig nok til å kjenne Guds 
kjærlighet. At Guds nåde har funnet en landingsplass i deres 
liv og at de har erfart at den er til å stole på. Og så prøver å leve 
Kristi liv akkurat der de er.
 Å være et hellig menneske, dreier seg om alle de små 
tingene, detaljene. Vi trenger helgenene til å minne om oss 
om hvem vi er. De gir oss skuldre å stå på, slik at vi kan se litt 
lenger. De er helgener fordi Guds kjærlighet og lys skinner 
gjennom dem. Vi trenger å bli minnet om at ting er snudd på 
hodet, «The best is yet to come», at vi er lovet en fremtid uten 
sorg og tårer, en evig glede og hvile hos Gud.
 ELCA, den lutherske kirken i USA har et interessant per-
spektiv på denne dagen, de legger nemlig vekt på dåpens full-
endelse. Noe vi kan se i Svein Ellingsen salme «Fylt av glede»: 
Og ved tidens grense lever fortsatt dine løftesord ved døpefonten.                                                            
 Så jeg vil utfordre alle til å bruke døpefonten og vann! Takk-
sigelse over vannet og for dåpen og til slutt velsignelsen og så 
spraying med vann med eviggrønne kvister over menigheten.
 
Salmeforslag: 
883 I himmelen, i himmelen
882 Eg veit i himmelriket ein borg
832 Jeg synger meg en blå, blå salme
270 Hen over jord et pilgrims-tog
77 Du ord frå alle æver
532 Guds kirkes grunnvoll ene
601 Som korn fra vide åkrer
615 Vi bærer mange med oss
586 Fyllt av glede  

Cecilie Jørgensen Strømmen
Prest, Uranienborg, Bygdøy og Frogner menigheter 
cs834@kirken.no
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26. søndag i treenighetstiden - Søndag 13. november 2016

Lesetekster:
Ordsp 14,21–22.25.31 - Stakkaren og skaperen
Fil 1,20 - At Kristus skal bli opphøyd

Evangelietekst:
Luk 13,10–17 - Jesus helbreder en kvinne

Om søndagen i kirkeåret: 
Dette er en av de søndagene som deler bibeltekster med en 
annen søndag, nemlig 4. søndag i åpenbaringstiden. Når pås-
ken kommer tidlig som i år, blir noen av de siste søndagen i 
åpenbaringstiden kuttet og dermed får vi desto flere på slutten 
av kirkeåret. I år har vi gleden av å få brukt alle søndagene i 
treenighetstiden i sin fulle bredde. 

Jeg har vært litt usikker på hvor god denne ordningen. Den 
virker mer praktisk orientert enn teologisk. Fokuset i åpenba-
ringstiden er noe annet enn i treenighetstiden. I åpenbarings-
tiden skal åpenbaringen om hvem Jesus er stå i fokus, mens i 
treenighetstiden er vi i kirkeårets arbeidsår hvor tekstene skal 
omhandle hvordan vi mennesker skal leve sammen i kjærlig-
het og bygge felleskap som gjør Jesus-fortellingene tydelige. 
Samtidig kan man si: Evangeliet om Jesus Kristus viser oss 
hvordan tro og tilgivelse gjør livet sterkere enn døden – evan-

Jesus står alltid på den svakes 
side
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geliet setter mennesker fri og gjør dem likeverdige. 
Og dermed passer denne søndagens tekster ganske godt til et 
arbeidsår også. 
Harald Kaasa Hammar skriver i sin bok om tekstrekkene, La 
tekstene tale (Eide forlag, 2011) følgende om denne søndagens 
tematikk:  

”Evangeliene denne dagen åpenbarer Jesu herlighet ved tre 
helbredelser, i tre ulike rammer. Lovsangen knytter tekstene 
i første rekke sammen. I andre rekke dukker vi inn i lidelsens 
problemer, og inn i forståelse av lidelse og svakheter. I tredje 
rekke står Jesus sammen med den syke, mot Satan og sykdom 
og menneskers motstand.” 

Til Ordsp. 14,21-22.25.31:
Leseteksten fra det gamle testamentet denne søndagen er 
hentet fra den andre hoveddelen i Ordspråkene, ”Salomos 
ordsspråk” (10,1-22,16). Perikopen denne søndagen er veldig ty-
pisk for denne hoveddelen: korte enheter med variert innhold 
og antitetiske sentenser (altså slike som utvikler motsetning). 
Noe ondt settes opp mot det gode slik at vi tilslutt sitter med 
bildet av to livssammenhenger. I den gode sammenheng er 
gudsfrykt, visdom, lydighet, rettskaffenhent, lykke, rikdom 
osv. I den onde sammenheng finnes motstykkene: dårskap, 
ulydighet, urettferdighet, ulykke, fattigdom osv. Vismannens 
mål er å bringe sine elever inn i den gode sammenheng og å 
bevare dem der. 
 Hva gjør denne leseteksten for oss denne søndagen? 
Jo, den hjelper oss å skjelne mellom det som blir til det onde 
og det som blir til det gode. Det er så fort å tenke at det jeg 
gjør her nå, har ingen konsekvens. Men det har alltid en kon-
sekvens. Og det ligger i dette antitese-systemet som Ordsprå-
kene setter opp. 
Denne teksten er god å bruke i forhold til evangelietekstene, 
jf. synagogeforstanderen som tenker prinsipielt: Her må vi 
beskytte helligdagen. Mens Jesus sier: Nei, her må vi beskytte 
kvinnen. 
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Til Fil. 1,20: 
Filipperbrevet er et vakkert og varmt brev fra Paulus som sitter 
i fangenskap. Dette var den første menigheten i Europa som 
Paulus grunnla og det er tydelig at Paulus har et nært forhold 
til denne menigheten. Under oppholdet i Filippi møtte Paulus 
og hans medarbeidere motstand, ble fengslet og ble tilslutt 
oppfordret til å forlate byen ( jf. Apg. 16.11-40). Da menigheten 
fikk vite at Paulus satt fengslet, sendte de Epafrodius til ham 
med en gave. Mens han var hos Paulus, ble Epafroditus alvor-
lig syk – han var døden nær. Dette bekymret menigheten og 
Paulus sendte ham derfor tilbake til Filippi (2.25-30). Med seg 
hadde han brevet til menigheten. 
 Vår perikope er fra begynnelsen av brevets hoveddel (1,12-
4,20), hvor Paulus etter innledningen (1,3-11) klargjør sin situ-
asjon: Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i 
noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne 
ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø. (Så videre, fritt gjen-
diktet av meg) ”Jeg vet at jeg antakelig kan komme til å miste 
livet ( jf. 1,21-23) men regner med/håper på å bli frigitt og igjen 
kunne besøke menigheten (1,25f).”
Og hans anliggende er: Lev et verdig liv, filippere. Hold 
sammen og ikke la dere skremme av motstanderne. Tenk ikke 
bare på deres eget beste, men på de andres. La samme sinnelag 
være i dere som også var i Kristus Jesus” (2,4-5).
 I forhold til vår søndagen denne dagen fungerer denne 
teksten som en vakker introduksjon til evangelieteksten: Hør, 
menighet! Kristus holder oss oppe, til og med når vi sitter 
fengslet som Paulus. For han løfter opp de svake, de som blir 
sett ned på, de som ikke tør løfte blikket og stå oppreist. 

Til Luk. 13,10-17
Evangelieteksten er skriftstedet som holder denne søndagens 
tematikk sammen.
Teksten kan deles inn i tre punkter: 

Punkt 1: Luk. 13,10-13: Selve helbredelsen.   
Denne delen av teksten handler ikke om sabbatsbudet eller 
bruken av sabbaten, men om hvordan Gud møter mennesker. 



Tekstgjennomganger52

Jesus står og underviser, og så ser han kvinnen: ”Du kan ikke 
ha det slik!” Jesus reagerer med en gang og sier: ”Her er det en 
som bærer på en lidelse og det ønsker jeg å gjøre noe med.” 
Han spør ikke: ”Hvilken dag er det? Passer det i min preken? 
Er det greit for dere andre at vi tar et avbrekk i undervisningen 
nå?” Eller sier til kvinnen: ”Jeg skal se på det når jeg har tid” 
eller ”Kom igjen på tirsdag når jeg er på kontoret”. Jesus ser 
kvinnen. 
  For oss er det grunnleggende viktig å skjelne mellom to 
ting:  
a) Den kunnskapen at Gud ser hvert eneste lidende menneske, 
på ramme alvor. 
b) Det er ikke slik at alle får hjelp i sin lidelse.
 Men alle er sett av Gud. Og dermed også ivaretatt av Gud, 
selv om vi ikke forstår hvordan det skjer. 
 Denne teksten er et vakkert bilde på Kristus som reiser 
mennesker opp. Her i teksten skjer i det i fysisk forstand, men 
det gjelder vel så ofte i psykisk forstand.  
Kvinnens lidelse er et resultat av ondskapen og hun blir et 
symbol på det nedbøyde menneske, ikke at hun er mer syndig 
enn andre. 
 Martin Luther har en interessant forståelse av syndsbegre-
pet, sett i lys av denne teksten. Han sier at synd er å være ”in 
cuvatus in se, dvs. ”bøyet inn i seg selv.”
Den som er bøyet inn i seg selv er fanget/mister perspektivet, 
og ser bare seg selv. Det han ser av seg selv blir dermed totalt 
unyttig, fordi det er hans egen navle (Jf. perikopen fra Ord-
språkene og synagogeforstanderes beskyttelse av menigheten: 
Jeg må beskytte synagogen mot at det arbeides på sabbaten.) 
 Dermed er det ikke kvinnen som synder i denne teksten. 
Hun er ikke mer syndig enn andre, men er et resultat av 
ondskapen i verden. Slik blir hun et symbol på det nedbøyde 
mennesket – et menneske Kristus reiser opp og gir verdighet. 

Punkt 2: Luk. 10,14-16: Diskusjonen med synagogeforstanderen  
Synagogeforstanderen ønsker å avspore begivenheten med å 
si: Det skjer jo på sabbat! Den avsporingen er farlig og veldig 
vanlig, også i dag: Jeg har alltid en grunn til å ikke hjelpe. Til 
ikke å se. Til ikke å gjøre. Jo mer from forklaringen på hvorfor 
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jeg ikke kan hjelpe er, jo mer bespottelig er det.   
Punkt 3: Luk. 10,17: Den doble reaksjonen.  
Motstanderne: Alle som hadde stått og argumentert prinsipielt 
har vett nok til å skamme seg.  Og dette er reell skam: ”Jeg er 
avslørt og erkjenner at det jeg tenkte eller gjorde var galt.” 
 Vi trenger begrepet skam fordi det uttrykker noe annet enn 
skyld. Og det er noe annet enn å være flau. Skyld er knyttet 
direkte til noe som skal gjøres opp. ”Har jeg skyld, så må 
jeg sone/gjøre opp for noe.” Men når jeg skammer meg, har 
jeg ikke nødvendigvis noe å gjøre opp, men har avslørt/blitt 
avslørt i at jeg tenker og handler på en gal måte. Flau er en fø-
lelse som oppstår gjerne når andre ser det/synden, og stikker 
kanskje ikke dypere enn som så. 
 Alle som var samlet: Den andre reaksjonen er fra resten av 
forsamlingen som gleder seg over at kvinnen fikk helsen og 
livet tilbake. 
 Dette er et veldig vakkert punkt! Nemlig hvor mye det betyr 
at vi gleder oss med hverandre. Og gleder oss over alt det un-
derfulle Kristus gjør, også i dag. 

Salmeseddel
Inngang: 401 Gud er nådig 
Mellom tekstlesningene: 670 Til kjærleik Gud oss skapte
Før preken: 626 Vær meg nær, å Gud
Etter preken: 404 Slik som eg var
Nattverd: 430 Alltid hos deg  
Slutning: 415 Alltid freidig

Bettina Eckbo
Sokneprest, Eidskog kirke
bettinaeckbo@hotmail.com
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Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 20. november 2016

Lesetekster:
5 Mos 30,15–20 - Valget mellom liv og død
1 Kor 15,22–28 - De som hører Kristus til

Evangelietekst:
Joh 9,39–41 - Til dom er jeg kommet

Domssøndag; min favorittsøndag i kirkeåret. Allerede i mars 
startet jeg, sammen med kantor og kordirigent, forberedelse-
ne til det som for meg er det absolutte høydepunkt hva angår 
høymesser. De musikalske mulighetene er uante, og folk 
elsker den melankolske kirkemusikken. I år blir det utdrag fra 
Duruflès Requiem og andre godbiter, salmene har vi ennå ikke 
helt på plass, men det nærmer seg. Domssøndag har alle mu-
ligheter til å bli en av de større begivenhetene i menigheten, 
hvis man bare våger å la domssøndag være domssøndag. 
 Den ligger der, vakkert plassert mellom det gamle, og det 
nye kirkeåret. Treenighetstiden, hvor påskebudskapet skal 
konsolideres fra prekestolen, ligger bak oss; foran oss ligger 
den lille faste, adventstiden, hvor forkynnelsen skal forberede 
oss på Herrens ankomst. Domssøndag ser tilbake på korset og 
den tomme graven, men også frem mot krybben – motsatt av 
hvordan vi vanligvis ser det. Samtidig er en tradisjonell over-
skrift for gudstjenesten 1. advent Et nådens år. Domssøndag 
ser med tillitsfull lengten mot nåden, i visshet om forening.

Favorittsøndag?
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I
Når man skal forkynne over dommen, så er det en særlig tanke 
man bør fremholde for seg selv, og det er hva forventer vi av 
dommen? Mange vil denne søndagen heller gå for fortellertek-
sten og tematikken Kristi kongedag, for å unngå å snakke om 
denne destruktive dommen. Jeg tror man skal forsøke å besva-
re det ovenfor nevnte spørsmål, før man treffer det valget. 
 Johnny Cash synger i God’s gonna cut you down: 

Go tell that long tongue liar 
Go and tell that midnight rider 
Tell the rambler, 
The gambler, 
The back biter 
Tell ‘em that God’s gonna cut ‘em down 
Tell ‘em that God’s gonna cut ‘em down 

Mange ville kanskje kalt Cash’s teologi her gammeltestamentlig, 
men dette er en ren og skjær augustinsk fortolkning av den ny-
testamentlige dommen forklart av Jesus selv. Og når Augustin 
(354-430) mente det, så mente både Aquinas, Luther og Calvin 
noe av det samme, og slik har vi fått et ganske anstrengt for-
hold til dom i vår kirke – iallfall i opplysningstidens kjølvann. 
I Augustins øyne var dommen evig og endelig, og den innebar 
en hel del fysisk smerte. For som Thomas Vincent (1634-1678) 
skrev: Hell shall burn the wicked … You will be ready to tear 
yourself to pieces for madness. Dersom dette er hvordan du ser 
for deg dommen, så står du i det minste trygt i tradisjonen og 
du kan lage Johnny Cash-messe ut av det hele, men jeg vil ikke 
anbefale å ha dåp den søndagen iallfall.
 En langt vanligere måte å forholde seg til dommen i dag 
er å støtte seg til en som er eldre enn både Johnny Cash og 
Augustin, nemlig Irenaeus (ca. 125-203). I all hovedsak inne-
bærer dette at det å bli adskilt fra Gud er det samme som å bli 
adskilt fra livet selv, så det å vende ryggen til Gud er det sam-
me som å frivillig gi slipp på oppstandelsen og gjenopprettel-
sen. Har man ikke tatt imot nåden og troen, så er det heller 
ingen mulighet for et evig liv, som jo er Guds største gave. Selv 
om den augustinske, dualistiske forståelsen av dommen har 
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stått høyt i kurs i lutherske kretser, så har likevel den irenaeis-
ke alltid vært der.
 Apokatastasis er et kontroversielt ord i vår kirke, og veldig 
mange diskusjoner kan vel i grunnen kokes ned til uenigheten 
om hvorvidt apokatastasis-holdninger må holdes som vran-
glære eller ei. Hvis denne læren kan sies å ha en lærefader i 
den kristne kirke, så er det Origenes (185-254), og i det Herrens 
år 543 ble hans lære om alle skapningers frelse, inkl. Djevelens, 
kjettererklært på konsilet i Konstantinopel. Mye av Origenes 
argumentasjon hvilte på 1 Kor 15,28, og vår episteltekst er jo 
nettopp 1 Kor 15,22-28. Denne teksten har i generasjoner vært 
med på domssøndag/26. søndag i treenighetstiden i vår kirke, 
og den må ikke leses som Origenes gjorde det, og Moltmann 
etter ham, men muligheten er der.

II
Valget av tekster til domssøndag i 3. tekstrekke fortoner seg 
som en noe underlig blanding av klassisk, antijudaisk luther-
dom og moderne, liberal teologi. Evangelieteksten er legitim 
på en domssøndag, og det kan komme mange gode prekener 
ut av å gruble over hva Jesus mener med det han sier i Joh 9,39-
41. Likevel er dette et tekstvalg som man ikke bør ta lett på. Jo-
hannesevangeliets antijudaiske karakter, og Den norske kirkes 
presters omgang med dette Evangeliet på prekestolen har vært 
gjenstand for mang en diskusjon. Jeg skal ikke gå nærmere 
inn på den debatten her, men i utgave 3 av NNK i år anmeldte 
jeg boken Dialogteologi på norsk, hvor dere finner flere artikler 
som berører problemet. Første lesetekst legger an en tone som 
kan bidra til å konsolidere synet på jødedommen som en kjip 
og lovisk religion. La meg forklare.
 I en ordinær høymesse med tre lesninger vil man på 
domssøndag først få høre fra 5. mosebok 30,15-20. Lesningen 
begynner med: «Se, i dag har jeg lagt frem for deg livet og det 
gode og døden og det onde. Gjør du som jeg pålegger deg i dag, 
så elsker du Herren din Gud og går på hans veier og holder 
hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik.» 
Mot slutten kan vi lese: «I dag tar jeg himmel og jord til vitne 
mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og 
forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få 
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leve.» Leser man denne teksten med Augustins blikk, så er det 
en ganske voldsom og forferdelig tekst. Man nærmest kjenner 
svovelen ose opp fra trykksverten. Den irenaeiske tolkningen 
er muligens den tolkningen som passer best til nettopp denne 
teksten, fordi teksten i så stor grad legger opp til menneskets 
eget valg i møte med en god Gud, som ønsker det beste for sin 
skapelse. 
 I andre lesning får vi, som nevnt over, høre fra Pauli første 
brev til menigheten i Korint. Denne teksten er stappfull av 
teologi, og den fremste utfordringen er vel i bunn og grunn å 
begrense seg selv. Det første sporet man kan velge å følge er at 
det gamle mennesket er i Adam, mens det nye er i Kristus (v. 
22), som er førstegrøden (v. 23). Er det dette man vil vinkle det 
inn på, så skal man vurdere å utvide lesningen med v. 20-21, 
for å kunne trenge dypere inn i sammenhengen mellom Adam 
og Kristus. Skal man forkynne over de dødes oppstandelse 
og førstegrøden, så vil man muligens ønske å forklare hva 
som menes med «de som hører Kristus til». Er det en tilstand 
for den lille, hvite flokk, som har levd et liv i fromhet, eller 
er det hva som definerer vår identitet som døpte kristne? I 
forlengelse av dette kan man også stille seg spørsmålet om hva 
oppstandelsen vil innebære for mennesket. I v. 44 skriver jo 
Paulus: «Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp 
en åndelig kropp.» Har man dristet seg til å invitere til dåp på 
Domssøndag, så kan dette være en god ansats, eller landings-
sted for prekenen. Er det frigjøringsteologien man vil inn på 
så er det v. 26 som er den åpenbare inngangen: «Den siste 
fiende som blir tilintetgjort, er døden.». Dette verset må forstås 
som at Paulus ser på frelsesverket som noe prosessuelt, som 
noe som er i bevegelse. Dette kan bety at frelsesverket allerede 
er i gang, fordi «dødens brodd ble brutt den dag i haven», som 
vi synger i Håpstango. 
 Man kan også gå inn på den nye skapelse, som Paulus 
kommer tilbake til i v. 38-44. Dette kan gjøres spennende, da 
man kan vri det hele inn på et skapelsesteologisk spor, hvor 
Guds oppstandelsesgjerning er en del av hans skaperkraft. 
Ønsker man å la Kristi kongedag være en del av Domssøndag, 
så er det kristologien i denne teksten som vil danne det beste 
fundamentet. Kristi kongsmakt settes her inn i et kosmologisk 
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perspektiv, som peker direkte inn i dommen og gjenopprettel-
sen. Dette passer godt med en teologi som mener at skapelsen 
er en kontinuerlig prosess, også for mennesket selv, og forstå-
elsen av dommen som hele skaperverkets gjenopprettelse går 
gjerne i tospann med en slik lesning av epistelteksten.
 Enkelte prester i Den norske kirke er temmelig ramme på 
å la enhver preken handle om treenigheten, og det er det også 
gode muligheter for denne søndagen, særlig hvis man har et 
godt øye til apokatastasis-læren. «Men når alt er underlagt 
ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har 
lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.», og dette er jo 
en aldri så liten utlegning av det trinitariske gudsbildet. Vi 
bekjenner oss til én treenig gud, som Fader, Sønn og Hellig 
Ånd. Den ene like verdt lovprisninger som den andre, og alle 
tre like mye til stede i både skaperverk og frelsesverk. Men i 
seg selv har Gud en endelig posisjon, som den første kilden 
og det endelige målet. Gud skal være alt i alle. Også kan for 
eksempel man snakke litt om at vi noen ganger blir forvirret, 
og blander troens endelige mål, Den treenige gud med tro-
ens følgesvenner på veien til målet, som for eksempel kirken, 
Bibelen og sakramentene? Kan vi ende i avgudsdyrkelse ved å 
sementere vår tro i våre immanente ting, når vi heller burde 
holde fokus på Gud? Fun fact: Av de reformerte bekjennel-
sesskriftene på 1500-tallet, var det kun Confessio Augustana 
som hadde Gud som overskrift på første artikkel, resten hadde 
Skriften. Dette kan man meditere litt over før man tar pennen 
fatt.
 «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke 
ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.» (Joh 9,39), 
og videre: «Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen 
synd. Men nå sier dere: ‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd ståen-
de.» Her er det et hav av muligheter til å forkynne dommen så 
det står etter. 
 Opplagt er det, at Jesus er kommet for å snu opp ned på 
strukturene; de første skal bli de siste, og de siste skal bli de 
første. Her er det de blinde som skal få synet, og med de blin-
de så menes de som vet at de er blinde, de som mangler lys. 
Adrienne von Speyr mener at disse blinde kan forstås som «de 
som er fattige i ånden». De andre, altså fariseerne, er de som 
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er oppslukt av å leve etter Loven. Man kan kanskje si at de ser 
ikke skogen for bare trær. Ønsker man å gå frigjøringsteolo-
gisk til verks, er dette en mulig vei; har man mer lyst til å snak-
ke om treenighet og avgudsdyrkelse, så er det mulig det også. 
For det er noe av Jesu poeng i møte med fariseerne: de lever i 
Loven, mer enn de lever i Gud. Men pass nå på at du ikke blir 
antijudaisk når du skal snakke om fariseerne.
 Sett i et skapelsesteologisk blikk blir denne teksten veldig 
spennende, særlig hvis man fremholder at skapelsen av men-
nesket er noe som fortsetter gjennom menneskets eget liv. Vi 
er ofte blant de blinde, selv om vi mener at vi ser alt klart. Vi 
kan ha sterke meninger om ting vi ikke vet så mye om, og vi 
kan bidra til å spre løgnaktig sladder. Vi mennesker opptrer 
ofte gjettende, eller famlende i blinde, og da er det kanskje 
Kristi lys vi trenger for å bli seende?

III
Hvordan skal man si noe fornuftig om dommen i vår tid? Mye 
av utfordringen er at vi prester sitter med et inntrykk av at folk 
flest ikke forstår hva vi mener med dommen, helvetesild og 
evig pine. Det tror jeg ikke vi skal være så bekymret for, da kan 
vi heller se på Domssøndag som en mulighet til å overraske. 
Ovenfor har jeg skissert forskjellige teologiske innfallsvin-
kler til tekstene, og det har jeg gjort fordi jeg ønsker å vise at 
dommen ikke kan forstås som en spesifikk ting. Dommen er 
flerfoldig, og ikke minst overraskende.
Den kanskje vanligste forståelsen av den kristne dommen er at 
den har den funksjon å sende noen til Himmelen, og andre til 
Helvete. Altså, en augustinsk forståelse. Det er ingen hemme-
lighet at dette kommuniserer dårlig inn i vår tid, og iallfall 
mener jeg at det er temmelig dårlig teologi med et ganske så 
destruktivt gudsbilde. 
 I møte med Johannes 9,39-41 tror jeg det er langt mer frukt-
bart, og langt mer verdig og rett, å fokusere på det avslørende 
ved Kristi lys. Vi er alle fariseere som innbiller oss selv at vi ser 
klart, og vi har noen gode og noen dårlige tanker om oss selv. 
Kristi avslørende lys er i seg selv en dom. Vi blottstilles overfor 
oss selv, og rettferdiggjøres ved nåden alene. Slik blir dommen 
noe som er en naturlig, og nødvendig del av Guds skaperverk, 
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like mye som den er en del av frelsesverket.
Føler man for å dra prekenen i en eksistensialistisk retning, 
med en bunnsolid, luthersk grunntone, så kan man stille 
spørsmålet: Hva betyr det å være underlagt dommen i dag? 
Dette er en flott måte å ta syndsbekjennelsen i forsvar på, 
samtidig som det faktisk gjør det mulig å forklare hva ordet 
rettferdiggjørelse betyr i vår lutherske tradisjon. Formularet 
er enkelt: Den kristne frihet (god anledning til å lese Om den 
kristne frihet på nytt) gis til den som åpner seg for Guds nåde, 
gjennom syndsbekjennelsen, altså: den som ser seg rettferdig-
gjort, som er at man innser og tar innover seg at man er elsket 
og akseptert av Gud på tross av sin syndighet. Dette høres 
fantastisk kjipt ut, men det er dette som er bærebjelken i luth-
ersk antropologi. I dagens samfunn møter vi ofte et nærmest 
usannsynlig, positivt menneskesyn, samtidig som vi lever i et 
usannsynlig moralistisk samfunn. Det er interessant å obser-
vere at kirken ikke lenger er moralistene, og kanskje har det å 
gjøre med at stadig flere av oss ser på dommen som frigjøren-
de. Så, la oss se nærmere på frigjøringen i dommen.
Dommen er like mye til stede i Det gamle testamentet som i 
Det nye testamentet, og den hebraiske grunnteksten er mer 
enn middels interessant på dette feltet. Det hebraiske verbet 
shāpat oversettes som regel til å dømme i våre oversettelser, 
men det kan bety å utøve lovgivende makt, å diskriminere 
eller å frikjenne. Substantivet mishpāt oversettes som regel til 
Dom, men sikkert like ofte til oppreisning av de undertrykkede 
og trengende, og i noen særlige sammenhenger kan det også 
sikte til deres redning og frelse. Det er altså ikke sikkert at 
vår forståelse av ordet dom i Bibelen er helt sakssvarende, og 
som tolkere av tekst skal vi minne oss selv om at dommens 
frikjennende aspekt er helt nødvendig for å kunne forkynne 
både Loven og Evangeliet. I salme 734 – Guds kjærleik er som 
stranda og som graset – er dette poenget selve konklusjonen 
til salmen: Å døm oss, Herre, frikjenn oss i domen! 
Helt til sist bør man også si noe om hva etterlivet kan 
innebære for de frelste, enten den gruppen er en liten utvalgt 
speidertropp, eller om det er rubb og stubb. For hva betyr det 
at Gud er alt i alle? Ovenfor skrev jeg at Gud er det endelige 
målet, akkurat som han er det opprinnelige opphavet, og det å 
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være en del av Gud i etterlivet er nok noe av hensikten. Likevel 
er det ikke så mye vi kan si om etterlivet, ettersom Gud gjen-
nom Jesus, kirken og Bibelen i all hovedsak har åpenbart for 
oss det som angår våre liv her på jorden. Men, jeg tror iallfall 
at det å være en del av Guds alt i alle, innebærer en aktiv og 
meningsfylt tilværelse.
 Så trenger vi kanskje ikke forkynne den destruktive 
dommen, og formane den gode oppførsel på moralistisk og 
fremmedgjørende vis. Hvis vi tror på en Gud som skal gjøre 
alle ting nye, som ikke lar noe barn rives ut av sin hånd og som 
ikke har skapt oss til et rotterace til Himmelen, da kan vi med 
den beste samvittighet forkynne at Guds måte å forholde seg 
til Skapelsen på er å dømme oss, frikjenne oss og tilgi oss.

Sjur Atle Furali
Kapellan, Gamlebyen og Grønland menigheter
sf644@kirken.no
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1. søndag i adventstiden – Søndag 27. november 2016

Lesetekster:
Salme 24,1–10  - Gjør døren høy
Rom 13,11–12 - Timen er kommet, våkn opp

Evangelietekst:
Matt 21,1–11 - Inntoget i Jerusalem

En kontrollert plan
Prekenteksten på 1. søndag i advent er fortellingen i Matteuse-
vangeliet om Jesu inntog i Jerusalem. Dette er en scene mange 
har et indre bilde av. Jeg er ikke helt sikker på hvor mine egne 
indre bilder av denne scenen kommer fra. Trolig er det en 
blanding mellom barnebibler, flanellograf og glansbilder. I 
møte med teksten ser jeg i alle fall fort for meg trange gater 
fulle av støv, mennesker i alle aldre som vrenger av seg kappe-
ne sinne og masse folk som står og vifter med palmegreiner 
mens de synger og roper Hosianna når Jesus kommer på eselet 
sitt.  I mitt indre bilde ser også for meg Jesus som rir gjennom 
ståket med en ro og verdighet og ikke lar seg affisere av alle 
folkene og oppstyret. 
 Mitt indre bilde av denne fortellingen er ikke så forskjellig 
fra det som beskrives hos Matteus. Også hos Matteus skjer det 
hele i rolige og ordnede former. Jesus ber to disipler hente et 
esel og en fole. Jesus vet allerede hvor de skal finne eselet og 
vet også at noen kommer til å stille spørsmål til hva de skal 
bruke dyrene til, og forteller disiplene hva de skal svare.  De 
får også vite at dette skjer som oppfyllelsen av en guddomme-

På esel uten folkemengde
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lig plan, en profeti.  Disiplene går av sted. Alt skjer som Jesus 
har forutsett. De finner eselet, disiplene legger kappene sine 
på det og Jesus rir inn i Jerusalem.  Dette er imidlertid noe 
som ikke sies eksplisitt, men som må underforstås (Davies 
1993:142). Resten av teksten beskriver hva som skjer når Jesus 
kommer ridende. De legger ned kappene sine på bakken mens 
roper «Hosianna, Davids sønn».  I følge Matteus setter Jesus på 
eselet i hele Jerusalem i bevegelse. Når en spør hvem Jesus er, 
svarer mengden at Jesus er profeten fra Nasaret fra Gallilea. 
 Dette bildet av at alt som skjer er del av en større plan, og 
at alt er guddommelig kontrollert på forhånd, gjennomsyrer 
Matteusevangeliet.  I siste del av Matteusevangeliet er det i 
følge Kingsbury bruken av to litterære virkemidler som gjør at 
teksten får denne karakteren. Det ene virkemiddelet betegner 
Kingsbury som «reisen».  Dette brukes først e gang i Matt 16:21: 
«Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiple-
ne at han måtte dra til Jerusalem». Også i de foregående delene 
av evangeliet brukes reiser som et strukturerende litterært 
grep, men forskjellen er at i siste del reiser ikke Jesus bort 
fra de som truer ham eller vil ha ham ryddet av veien. Reisen 
til Jerusalem er det Kingsbury karakteriserer som «a divinely 
ordanied journey to Jerusalem» (Kingsbury 1986:78). 
 Det neste litterære grepet som gjør at hendelsene i siste del 
av Matteusevangeliet fremstår som del av en guddommelig 
plan, er at Jesus forutsier sin egen lidelse flere ganger. I følge 
Kingsbury har dette litterære redskapet to funksjoner. For det 
første inviterer det leseren til å se hele Jesu livshistorie fra et 
bestemt overordnet perspektiv; Jesu lidelse og oppstandelse. 
For det andre inviteres leseren til å se interaksjonen mellom 
Jesus og disiplene som kontrollert av at Jesu forsøk på å få 
disiplene til å forstå at det å være en disippel innebærer å være 
hverandres tjenere (Kinsbury 1986:78). 

Kaotisk og ukontrollert
Matteus har altså en vilje. Teksten vil at vi som lesere skal 
danne oss et bilde av at alt var bestemt på forhånd, og at 
historien om Jesu lidelse og død, innledet med Jesu inntog 
i Jerusalem, er en historie som ville gå ut med seier selv om 
det tidvis så mørkt ut. Det som gjør at jeg blir ikke så grepet 
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av denne måten å fremstille fortellingen om Jesus på. Det blir 
så altså veldig planmessig og harmonisk. De skarpe kantene 
som definitivt finnes der, blir slipt ned og gjort til noe som 
var forutbestemt. Jeg opplever dette grepet Matteus gir på 
fortellingen om siste del av Jesu liv som litt kjedelig, er at jeg 
opplever livet annerledes. Jeg legger planer, og det går ofte 
ikke som planlagt. Jeg kan ha behov for kontroll, men ofte må 
jeg bare la kontrollen få fyken og kaste meg ut på ting som jeg 
ikke vet hvordan går. Dette dirrende og ofte kaotiske livet ser 
jeg liksom ikke reflektert hos Matteus, og heller ikke i teksten 
som er prekentekst denne søndagen. 
 Men det er jo mulig å åpne for muligheten av at det var ikke 
helt slik som Matteus forsøker å få oss til å tro. I følge Davies 
er Matteus fremstilling av inntoget i Jerusalem problematisk 
sett fra et historisk perspektiv. Dersom store folkemengder var 
involvert, og hele Jerusalem ble satt i bevegelse da Jesus kom 
ridende på et esel er det helt usannsynlig at øversteprestene og 
de romerske soldatene ikke ville bryte inn og avbryte oppto-
get.  Og videre, dersom det hadde kommer for en dag at Jesus 
ble hyllet som messias av store folkemengder, ville romerske 
soldater slått hardt ned på trusselen mot den romerske mak-
ten. Det at Jesus skulle kunne ri inn i Jerusalem omgitt av en 
stor folkemengde som hyller ham er altså veldig lite historisk 
sannsynlig. Kun ved å ta folkemengden ut av Matteus sin frem-
stilling, er det historisk mulig at Jesus kunne gå fritt rundt i 
Jerusalem og forkynne sin lære (Davies 1993:143). 
 Det er altså ikke så sikkert at Jesus viste hva som ville skje 
når han red inn i Jerusalem. Det var trolig en handling han 
visste kunne være risikabel sett i lys av hans tidligere konflik-
ter med de religiøse og politiske lederne.  Det å ta tilbake noe 
av den uroen, mulige ambivalensen, de kaotiske og forvirren-
de følelsene Jesus kan ha ridd inn i Jerusalem med, vil for meg 
åpne teksten på nytt. Ved å se hva som skjer dersom en fjerner 
folkemengden som roper han trygt i havn, blir det straks mer 
spennende og uforutsigbart hva som skal skje.  Muligens 
er dette også en åpning som gjør at prekenteksten kan tale 
tettere på mange menneskers liv og erfaring av at det å leve er 
en risikosport. Det å skulle kaste seg ut og gjøre nye ting helt 
for første gang. Det å si noe som ikke alltid blir godt likt av alle. 
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Det å risikere å ikke bli likt i det hele tatt.  Det å våge uten å 
vite alle konsekvensene. 

Lys våken i advent 
Første søndag i advent er en dag som kan tåle den slags 
ettertanke. Det er en lilla dag med rom for å dvele litt med 
livet som noe uforutsigbart.  Og det kan også være tiden for å 
snakke noe om at vi forsøker å kontrollere mye rundt oss.  Alt 
fra gaver til mat og det som hører juleforberedelsene til. Men 
muligens er det et godt budskap å høre at kontroll ikke er alt.  
 At heller ikke Jesus hadde full kontroll der han red inn på 
et esel inn i maktsentrumet Jerusalem. Analogiene kan jo her 
bli litt fjerne. Det er all grunn til å være oppmerksom på at det 
er forskjeller mellom førjulskav og det Jesus begav seg inn i. 
Det som preger gudstjenesten i mange menigheter denne søn-
dagen er Lys våken.  Dette trosopplæringstiltaket innebærer 
at 11 åringer inviteres på overnatting i sin lokale kirke. Barna 
kommer lørdagskveld og morgenen etter er de mange steder 
sentrale i gudstjenesten.  Det er jo utrolig mye det er mulig 
å gjøre barna del av under en slik gudstjeneste, også guds-
tjenesteforberedelser dagen før.  I fjor på denne søndagen var 
prekenteksten Matteus 21 12-17, Jesus og pengevekslerne.   
Der jeg var på gudstjeneste hadde presten og en del av barna 
en enkelt men virkningsfull dramatisering av teksten. Det kan 
være en del prester og trosopplærere vil satse på dramatisering 
også i år under Lys våken.  Det som kan være utfordringen ved 
å dramatisere inntoget i Jerusalem er at det kan bli en del ufri-
villig komikk. De gangene jeg har sett teksten dramatisert har 
gjerne et barn eller en voksen vært esel. Det blir nesten alltid 
litt komisk. Det er bra med humor i gudstjenesten, men eselet 
kan ta mye oppmerksomhet og gjøre den som skal være esel 
litt ille til mote.  Dersom det skal gjøres et poeng i prekenen at 
Jesus sannsynligvis ikke hadde en stor folkemengde rundt seg 
da han red inn i Jerusalem, kan det også være litt kontrapro-
duktivt å dra i gang et kjempeopptog med palmegreiner – eller 
tuiagrener. Under et gudstjenesteverksted lørdags kveld ville 
jeg vært veldig interessert i å høre om barnas erfaringer og tan-
ker om det å ha kontroll – ikke ha kontroll, og hva det er som 
gjør at de tørr noe de ikke har gjort før. For mange av dem vil 
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for eksempel det å overnatte sammen med mange andre barn 
og ukjente voksne være noe nytt og til dels skummelt.  Jeg vil 
tro at mye av det de tenker på kan bli med inn i forbønnen på 
denne dagen. 

Salmer overlater jeg til dere, men Lys våken-sangen er jo en 
slager! Husk bevegelser, og gjerne en bra solist!
https://www.youtube.com/watch?v=7HnFD59v-aA
http://lysvaken.no/

Litteratur: 
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2. søndag i adventstiden – Søndag 4. desember 2016

Lesetekster:
Salme 33,18–22 - Han kan fri dem fra døden
Hebr 6,13–19a - Et fast anker for sjelen

Evangelietekst:
Joh 14,1–4 - Jeg vil ta dere til meg

Til dagen - parousi og voldsforebygging
Det er plutselige kast i adventstidens gudstjenestetemaer. 
Mens 1. advent har som tema Kongens komme som et verge-
løst barn, handler 2.s. i advent om Kongens gjenkomst i herlig-
het. Søndagen har preg av alvor og dom, men fremfor alt håpet 
om, og gleden over Kristi gjenkomst. Den norske kirke mar-
kerer menneskerettighetssøndagen denne søndagen i forbin-
delse med FNs menneskerettighetsdag 10. desember. Derved 
blir det ekstra aktuelt å løfte frem håpet om fred og rettferd i 
verden, som også er et tema som hører med til parousien.
 Årets tema er «Å vinne over volden». Materialet som Kirkens 
Nødhjelp har tatt frem i samarbeid med Kirkelig Ressurssen-
ter mot vold og seksuelle overgrep fokuserer spesielt på den 
kjønnsbaserte volden og de enorme konsekvenser den har ver-
den over. Verdensbanken klassifiserer vold mot kvinner som 
en global helsetrussel på like linje med hiv/aids og kreft. Fra 
vår egen kultur vet vi at kjønnsbasert vold rammer både menn 
og kvinner. Det kan være fysisk, seksuell eller psykisk vold. Det 
kan være noe en opplever i oppveksten eller senere i livet. Det 
er ofte vold som pågår over lang tid og som derfor setter dype 

Å vinne over volden
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spor. Den utsatte blir bærer av selvforakt og skam, og tar ofte 
til seg voldsutøverens virkelighetsoppfattelse. Volden får en 
forvrengt logikk og virker uunngåelig. Også andre nye situasjo-
ner oppleves som potensielt farlige. Den kjønnsbaserte volden 
blir ofte privatisert. Kanskje gjelder det spesielt den volden 
som foregår i vårt eget nærmiljø. Men kjønnsbasert vold er 
systematisk maktmissbruk som blir legitimert og opprettholdt 
gjennom holdninger i samfunnet eller i mindre grupperinger. 
Menneskerettighetsdagen er dagen for å uttrykke en nullto-
leranse for vold, og å bryte tabuet som omgir volden. Dagen 
gir også en god anledning til å løfte frem menighetens arbeid 
med å skape trygge rom og forebygge at overgrep og grense-
overskridelser skjer i den egne virksomheten. I materialet fra 
KN finnes forslag til bønner og andre liturgiske ledd, samt 
tekster som kan brukes til å tydeliggjøre dagens tema.

Til teksten - å utholdent og trassig forbli hos Gud
Når et på forhånd gitt gudstjenestetema møter en preken-
tekst fra kirkeårets tekster er det fare for at teksten oppleves 
presset eller blir hengende i tomme luften. Det kan trenges 
et grundig tekstarbeid for å finne sammenhenger som gir 
mening. Dagens prekentekst inngår i det som pleier å kalles 
for Jesu avskjedstale, Joh. 13,31-17,26. Teksten er strukturert 
som en tale til disiplene, avbrutt av spørsmål som steg for steg 
fører handlingen nærmere Jesu død og den avskjed som talen 
handler om. De første versene i kapittel 14 er en introduksjon 
til en lengre utlegging. Jesus skal nå gå til sin Far, v2, hvilket 
tydeliggjøres i vv4-12. Senere skal Jesus komme tilbake for å ta 
disiplene til seg, v3, hvilket beskrives nærmere i vv15-23. Jesus 
forbereder disiplene på det som skal komme og beroliger dem. 
Han går for å gjøre i stand et sted for dem, og han er samtidig 
deres vei til dette stedet hvor Gud er. Men disiplene er allere-
de grepet av angst. Imperativen i v1 har betydningen “opphør 
med å engste dere!”. De har forlatt alt for å følge Jesus. Nå skal 
han forlate dem. Det er en for dem utenkelig situasjon – å ikke 
lenger kunne være sammen med Jesus. At den som tar avskjed 
oppfordrer sine venner til ikke å miste motet og ikke glemme 
budskapet de har blitt betrodd er vanlig i sjangeren litterære 
testamenter. Det som står på spill er Jesu budskap, og kjærlig-
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hets- og fellesskapsrelasjonen mellom Far, Jesus og disiplene.
 Målet for Jesu bortgang er ”min Fars hus” hvilket er spesielt 
for Johannesevangeliet. Min Fars hus er stedet hvor Gud bor, 
i denne eskatologiske sammenhengen himmelen. Uttrykket 
brukes også om templet i Jerusalem (2,16). Jfr. også Herrens 
løfte til David formidlet gjennom profeten Natan (1 Krøn 17,9) 

“Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det 
der. De skal få bo der og aldri bli uroet mer.” Det er mange rom 
i huset. Hvordan rommene er blir ikke tematisert. Det viktige 
her er at disiplene skal forenes med Jesus. Denne relasjonen 
finnes allerede nå, men har også betydning etter døden. Ordet 
som blir oversatt som «rom» (gr. monai) kan brukes om både 
permanente og midlertidige oppholdssteder. Kommentarlitte-
raturen understreker at rom-begrepet i Johannes er eskatolo-
gisk og at det i denne sammenhengen handler om det perma-
nente rommet i himmelen. Samtidig er det verdt å merke seg 
at når Jesus utdyper dette er det ikke en himmelsk bolig, men 
fellesskapet og gudsnærværet hos disiplene på jorden som er 
i fokus. Det stedet Jesus går for å gjøre i stand viser seg å være 
disiplene selv. Jesus sier: Den som elsker meg, vil holde fast på 
mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo 
hos ham (v23). Det er et perspektiv som passer godt til dagens 
tema “Å vinne over volden”. Det er en ambisjon her og nå som 
henter sin næring fra adventstidens håp om Fredsfyrstens 
gjenkomst.
 Med denne lesningen blir verbet «være» (gr. menō) et sen-
tralt begrep i prekenteksten. Ordet er et relasjonelt begrep som 
er i slekt med det allerede nevnte ordet «rom» (gr. monai). Det 
blir brukt i flere sammenhenger gjennom avskjedstalen og blir 
oversatt med «å være», «å forbli», «å bo»: I v.2 om å være i rom-
mene hos Gud, i v17 om Åndens nærvær hos og i disiplene, i 
v23 om Jesus og Faren som kommer og bor hos den som elsker 
Jesus, og i v25 om Jesu nærvær ved det siste måltidet. Temaet 
kan oppsummeres i Jesu ord i 15,4 «Bli i meg, så blir jeg i dere».
 Hva innebærer det da å ta dagens tema inn i kjærlighets- 
og fellesskapsrelasjonen mellom Far, Jesus og disiplene? Hva 
slags rom trengs for at vi skal kunne forbli i denne relasjonen 
og leve den ut? Jesus sier: Dere vet veien dit jeg går fordi dere 
kjenner meg. Å vite veien er i denne sammenhengen å kjenne 
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Gud. Veimotivet spiller en vesentlig rolle i jødisk tenkning. De 
første kristne kalte også sin levemåte for Veien. Israels folks 
lange vandring til det lovede landet er en av grunnfortellinge-
ne. Gud leder folket og åpenbarer sine rettferdige veier på en 
konkret måte i loven. Det er folkets plikt å følge sin Gud på 
disse veiene. Når Jesus sier «dere kjenner veien» er det med 
henvisning til den samme forpliktelsen. Dette blir utdypet i 
neste kapitel hvor Jesus sier «Dette er mitt bud: Dere skal elske 
hverandre som jeg har elsket dere» (15,12). Når temaet er “Å 
vinne over volden” kan det innebære at vi som menighets-
fellesskap er villig til å tre ut av komfortsonen og ta inn over 
oss volden som skjer i verden. Det må også innebære at vi tar 
stilling og bidrar til holdninger som ikke underbygger men 
forebygger kjønnsbasert vold. Å forbli i Kristus er å utholdent 
bidra til å skape gode relasjonelle sammenhenger.
 For den som bærer på vonde og vanskelige erfaringer kan 
oppfordringen i dagens prekentekst om å ikke la hjertet bli 
grepet av angst oppleves som et respektløst krav. Overgangen 
fra angst til tillit, fra frykt til glede, fra død til oppstandelse, 
blir altfor rask for at den skal gi gjenklang og oppleves som et 
reelt alternativ. Jesu ord om å forlate disiplene kan forsterke 
opplevelsen av å være forlatt og alene. Samtidig kan ordene 
om en bedre fremtid gi et håp som bærer gjennom det van-
skelige. Den som lever med voldens ettervirkninger trenger 
et rom hvor frykten og tilliten, ettervirkningene av vold og 
håpet om liv, kan få plass samtidig. Et trygt rom hvor en kan 
øve seg i å være et oppreist menneske igjen etter at grenser 
har blitt brutt ned og invadert. Shelly Rambo påpeker i boken 
Spirit and trauma: A theology of remaining at traume innebærer 
å befinne seg i en situasjon mellom lidelse og oppstandelse. 
Hverken lidelsen eller oppstandelsen gir i seg selv et fullsten-
dig bilde av situasjonen. Menō betyr i denne situasjonen å 
utholdent forbli i, og trassig holde seg fast i det relasjonelle 
rom som er gudsnærvær og rettferd, til tross for situasjonens 
tvetydighet og ambivalens.
 



732. søndag i adventstiden

Liturgier fra Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep innledes ofte med noen ord som får en ny aktualitet 
av dagens prekentekst:

I Skaperens, Frigjørerens og Livgiverens navn.
Det er gjort i stand et rom for oss.
Her kan vi være med vår glede og smerte, med vår tro og lengsel.
La oss være sammen her.

Litteratur:
Kieffer, R (1988). Johannesevangeliet 11-21. Uppsala, EFS förlaget
Morris, L (1995). The gospel according to John. Grand Rapids,  
 MI: Wm. B. Eerdmans pub.
Rambo, S. (2010). Spirit and trauma: A theology of remaining.  
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Salmeforslag fra gudstjenestematerialet
S13 446 Eg skulle gjerna vilja tru
S13 407 Gud græt der kjærleik vik
S13  615 Vi bærer mange med oss
S13 618 Vi er et folk på vandring
S13 738 Noen må våke i verdens natt
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3. søndag i adventstiden – Søndag 11. desember 2016

Lesetekster:
Jes 35,1–10 - Den hellige vei (prekentekst)
1 Kor 3,18–23 - Denne verdens visdom

Evangelietekst:
Matt 11,2–11 - Jesus og Johannes

 Denne tekstgjennomgang har tidligere være trykt i Nytt   
 norsk kirkeblad. Første gang i nummer 7, 2010

Advent
Adventen er her, ventetiden, med sin forberedelse, forventning, 
forandring og forgjetning. Denne ventetiden kan plasseres inn 
i en fortelling, som handler om noe som har vært og noe som 
skal komme. En fortelling består av en begynnelse, en midtre 
del og en avslutning. Adventen handler også om bot og selv-
ransakelse og kan leses som en visjon, hvor det som har vært og 
det som skal komme skjer samtidig. Prekenteksten, Jes. 35, kan 
ses i et slikt lys, både som en symbolsk fortelling og en profetisk 
visjon.

Jesaja
Jesaja-boken presenteres som en visjon i overskriften til kap. 1: 
«En visjon (hebr. hazon) som Jesaja, sønn av Amos, skuet om 
Juda og Jerusalem i de dager da Ussia, Jotam, Ahas og Hiskia 
var konger i Juda.» Jesajas visjon er et poetisk verk som skildrer 
Gud, universet, menneskeheten og historien fra skapelsen av.   

Profetisk og poetisk visjon
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I dette omfattende verket fokuserer poeten på ett folk: Israel, og 
to kritiske perioder i dets historie: de assyriske invasjonene sent 
i det åttende århundre, som resulterte i ødeleggelsen av Nord-ri-
ket Israel, og de babylonske invasjonene sent i det sjuende og 
tidlig i det sjette århundre, som førte til eksil i Babylon og deret-
ter tilbakevending i siste halvdel av det sjette århundre.
 Jes. 34 og 35 leses ofte sammen, som en gjentakelse av 
budskapet i Jesaja-boken, iført en eskjatologisk kledning. De to 
kapitlene plasseres gjerne i Det annet tempels tid, hvor fienden 
ikke lenger er Assyria eller Babylon, men Edom. To av aktørene 
er navngitt som Sion i 34:8 og 35:10 og Edom i 34:5-6 (og hoved-
staten Bosra i 34:6). Duhm og andre historisk-kritiske forskere 
har kalt Jes. 34-35 for «Den lille apokalypsen», og sammenliknet 
den med Jes. 24-27, som de betegner «Jesaja- apokalypsen».
 Jes. 34 åpner med en oppfordring til nasjonene og folkesla-
gene om å komme nær, høre og lytte. Dette markerer et brudd 
med avslutningen i kapittel 33. Jes. 34 åpner med en oppfordring 
til bevegelse: «Kom nær», mens kapittel 35 ender med en skild-
ring av en bevegelse når de som er blitt kjøpt fri vender tilbake. I 
kap. 36 får vi et stilskifte, med en notis om en dato og et angrep.
 En nærlesning av Jes. 34-35 viser en omfattende korrespon-
danse i motsetningsfylte bilder, hvor en endelig utslettelse av 
Edom kontrasteres med Sions ultimate velstand. Bildebruken 
rommer en eskjatologisk omsnuing, slik det kommer mer 
intenst til uttrykk i siste del av Jesaja-boken (f. eks. i 65:13-14): 
mens den judeiske ørkenen og den tørre jorda skal blomstre 
som Libanon og Karmel (35:1-2), skal Edom bli til en ubebodd 
ødemark (34:9). De tørre kildene i Israel skal bli vannrike (35:6), 
mens Edoms kilder skal tørke ut (34:9). Sions frodige gress (35:7) 
kontrasteres med Edoms tornekratt, nestler og tisler (34:13). Det 
skal bli en vei gjennom den judeiske ørkenen (35:8), mens Edom 
vil bli øde og ingen vil dra forbi (34:10). I den judeiske ørkenen 
skal det ikke være truende rovdyr (35:7;9), mens Edom vil bli 
overtatt av sjakaler og strutser (34:13). I kap. 34 finner vi henty-
dinger til landets elendige situasjon, som rammer stormenn og 
slott og fører til at kongedømmet blir delt opp. I kap. 35 finner vi 
ekko av eksodus, med en bevegelse gjennom ørkenen til landet. 
Ørkenen omformes og det dannes en hellig vei gjennom den til 
Sion.
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Det er vanlig å oppfatte Jes. 34-35 som uttrykk for et generelt 
profetisk mønster: dom over nasjonene og frelse for Israel, hvor 
YHWH’s dom over nasjonene innebærer fremgang for Israel. Jes. 
34 leses da som ødeleggelse av Edom (jfr. 63:1-6), mens kap. 35 
fortolkes som gjenreisningen av Juda. De to kapitlene kommu-
niserer tydelig med hverandre, samtidig som begge har forbin-
delseslinjer til resten av Jesaja-boken. Mønsteret om at dom 
mot nasjonen fører til frelse for Israel er til stede i hele boken. 
Samtidig er det gjennom hele boken også flytende grenser mel-
lom det generelle og det spesielle, det som gjelder Israel og det 
som omfatter alle folkeslag.

Advent nå!
Adventen innebærer forberedelse, for- ventning, forandring, for-
gjetning, bot og selvransakelse. Det handler om å vente og om å 
vende om. Jes. 35, 3-4:

Styrk de slappe hender,
gjør de ustøe knærne sterke!
Si til de urolige hjerter:
Vær sterke, ikke frykt!
Se, deres Gud!
Han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud.
Selv kommer han og frelser dere.

Prekenteksten åpner med imperativer: Styrk, gjør sterk, vær 
sterk og ikke frykt! Ulike kroppsdeler skal forandres: slappe 
hender skal styrkes, ustøe knær skal gjøres sterk og urolige hjer-
ter skal være sterke og ikke frykte. Verken den som taler eller 
den som tiltales identifiseres nærmere. Å hjelpe den svake og 
syke er et tema som går igjen i Jesaja-boken, både spesifikt om 
Israel og generelt om alle hjelpeløse mennesker (11:4, 14:30- 32, 
42:6-9, 57:15). Vi finner en særlig slående parallell i 41:17-18.  
 Oppfordringen til å se innebærer en umiddelbarhet, et nå. I 
Jes. 34-35 har folket mottatt en visjon om guddommelige mani-
festasjoner om både ødeleggelse og gjenreisning. De bes om å 
være sterke og ikke frykte, fordi «deres Gud» kommer, med hevn, 
gjengjeldelse og frelse. De skal altså ikke frykte YHWH når han 
kommer, selv om måten hans å komme på beskrives slik i 34:8: 
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«Det er hevnens dag for Herren, gjengjeldelsens år i striden om 
Sion.» «Se, deres Gud» i 35:4 gir gjenklang av «Se, mitt sverd» i 
34:5, og hevnen henspiller på det fryktelige etterspillet etter 
YHWH’s gjengjeldelse (34:8-15). I tillegg til å komme med hevn 
og gjengjeldelse, kommer guddommen med frelse. Det sies ver-
ken hvorfor han kommer med hevn eller hvorfor han kommer 
med frelse, begge deler synes å ligge utenfor en årsak–virkning-
sammenheng knyttet til straff og belønning etter fortjeneste.

Jes 35, 5-7
Da skal blindes øyne åpnes
og døves ører lukkes opp.
Da skal den lamme springe som en hjort,
og den stummes tunge skal juble.
For vann bryter fram i ørkenen
og bekker i ødemarken.
Glødende sand blir til innsjø,
det tørste land til kilder med vann. Sjakalers boplass blir et hvile-
sted hvor gresset gror mellom rør og siv.

Etter oppmuntringen om at slappe hender, ustø knær og urolige 
hjerter skal bli styrket i vv. 3-4, kommer vi til virkningen av te-
ofanien, oppmuntrin- gen og gjengjeldelsen: Da (hebr. az) skal 
blinde se og døve høre ( jfr. 28:18, 42:7), lamme springe, stum-
me synge og tørt land skal bli frodig ( jfr. 48:20-21). Alt dette er 
også gjennomgangstema i Jesaja-boken. Naturlovene snus på 
hodet. Ørkenen har en dobbel funksjon, som både et uttrykk 
for ødeleggelse og et sted for fornyelse. Siste del av v. 7, «Sjaka-
lers boplass blir et hvilested hvor gresset gror mellom rør og siv», 
uttrykker forvandlingen fra 34:13: «Landet blir boplass for sjakaler, 
tilholdssted for strutser.»

Jes 35, 8-10:
Og der skal det være en vei, 
Den hellige vei skal den kalles. 
På den skal ingen uren ferdes. 
Den skal være der for dem. 
Ingen som går på veien, 
selv ikke dårer, skal gå seg vill.
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Men der skal det ikke være noen løve, 
rovdyr skal ikke gå på den,
de skal ikke finnes mer.
Men de som er løst ut, skal gå der,
de som Herren har kjøpt fri,
skal vende tilbake.
De kommer til Sion med jubel,
med evig glede om sin panne.
Fryd og glede griper dem,
sorg og sukk må flykte.

I forvandlingen skal det også være en vei som skal kalles hellig. 
Den skal ikke være for urene, dårer eller villfarne, og heller ikke 
for rovdyr. Den skal være for de som er løst ut og som vender 
tilbake til Sion i jubel. Fryden og gledens skygge nevnes også. 
Den kalles sorg og sukk (35:10=51:11, jfr. 65:18).
 Veien som skal gå gjennom ørken- landet er hellig; den er 
satt til side, viet til et spesielt formål, gitt en spesiell status. Den 
hellige veien skiller seg fra omgivelsene og er viet til YHWH’s 
gjenløste, i motsetning til det urene ( jfr. 6:3-5, se også 52:7-10). 
Forandringene fortsetter: Etter at naturlovene snus på hodet i vv. 
5-7, skal nå «de som Herren har kjøpt fri, vende tilbake» (v. 10). 
Veien er både fysisk og et uttrykk for retning i livet, jfr. røsten 
som roper i ødemarken i 40:3-4:

... Rydd Herrens vei i ørkenen, 
jevn ut en vei i ødemarken
for vår Gud!
Hver dal skal heves,
hvert fjell og hver haug skal senkes. 
Bakket land skal bli til slette
og kollene til flat mark.

I denne oppmuntringen i Jes. 35:3-10 står YHWH’s hevn og frelse 
side om side, det samme gjør det øde landet og den blomstren-
de ørkenen, vreden og jubelen. Frydens og gledens skygge 
kalles sorg og sukk.
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Advent nå igjen
Det handler om å vente og om å vende om. Gjennom hele Jesa-
ja-bokens visjon finner vi flytende grenser mellom det generelle 
og det spesielle, det som gjelder Israel og det som omfatter alle 
folkeslag. Visjonen veksler mellom ødeleggelse og gjenreisning, 
begge deler samtidig. Israels og folkeslagenes skjebne er både 
kontrastert og tett sammenvevd. Vi finner en tvetydighet i for-
holdet mellom Israels og Edoms velstand og undergang – hva 
som er hva, er uklart. Også adventen rommer et dobbelt bud-
skap: vent og vend om! Blinde skal se, døve skal høre, lamme 
skal springe og stumme synge, vann skal bryte frem i ørkenen 
og rovdyr skal forlate de grønne enger. Også i sønda- gens evan-
gelietekst finner vi en gjen- klang av Jesajas visjon og adventen, 
se Matt 11:2-5:

Johannes sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som 
skal komme, eller skal vi vente en annen?». Jesus svarte: «Gå og 
fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, lamme går, spe-
dalske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes 
for fattige; og salig er den som ikke tar anstøt (gr. skandalisthæ) av 
meg.»

Vi har samtidsfortellinger og visjoner om verdens undergang 
knyttet til miljøkatastrofe, finanskrise, terrorisme, «ondskapens 
akse». Vi kjenner også kraften i en god visjon, som brakte Oba-
ma Nobels fredpris. I Jes. 34-35 ser vi komplekse forandringer ut 
fra krefter i krig og fred. De andre er som oss
og vi som dem, på godt og ondt: Det handler om å se seg selv i 
den andre og alt blir forandret – vi og dem, «Israel» og «Edom».  
 Anstøtet ligger ikke i bekkene med rikelig og friskt vann 
eller de blomstrende markene, men i dramaet som ligger bak 
og som foregår samtidig. Adventen er også to sider av samme 
mynt: forventning og bot, hvor det ene ikke kommer før det 
andre, men begge er samtidig. Det handler om livet og skyggen, 
motstanden, baksiden i livet, individuelt og kollektivt.   
Boten kan være både vår ødeleggelse og vår velstand; også dette 
to sider av samme mynt. 

Kristin Joachimsen
Professor, Det teologiske menighetsfakultet 
kristin.joachimsen@mf.no
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4. søndag i adventstiden – søndag 18. desember 2016

Lesetekster: 
Ruth 4, 13-17 - Ruth blir stammor til David 
Rom 15, 8-13 – Isais rotskudd

Evangelietekst: 
Lukas 1, 46-55 -  Marias lovsang

Til dagen
Det er nesten jul. «Skittensøndagen» har dagen vært kalt mange 
steder. Den ene søndagen i året da kravet om å holde hvile dagen 
hellig ikke ble tatt så nøye, for nå var det forberedelsen av jula 
som skulle prioriteres. I dag er dette søndag for åpne butikker 
og julehandel, for gavebytte og småkakebaking.  I menighets-
sammenheng kan det tenkes at søndagen brukes til førjulsguds-
tjeneste på sykehjemmet eller konsert i kirken – ofte er det ingen 
vanlig høymesse denne dagen. 
 Sammenstillingen av tekster i Tekstboken 2011 er ny i forhold 
til tidligere tekstbok. De to lesetekstene fantes ikke i den forrige 
tekstrekken, og prekenteksten hørte til på Maria Budskapsdag. 
Nåværende tekstbok har teksten både på Maria budskapsdag og 
på 4. søndag i advent. Fortellerteksten for dagen er Lukas 1, 39-45 
som beskriver møtet mellom Maria og Elisabeth, som begge 
venter barn. Barnet i Elisabeths mage sparker av fryd, Elisabeth 
velsigner Maria og priser henne salig. 
Ventetid, forberedelse, forventning og stor glede er dagens stikk-
ord.

Ventetid
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Til teksten 
Prekenteksten består av Marias Lovsang, en mektig hymne, der 
Guds frelsesgjerninger prises. Nærkonteksten forteller om Maria 
som har fått vite av engelen at hun skal bli med barn, og stiller 
betimelige spørsmål om hvordan det skal gå til. Engelen henviser 
til Elisabeth, som også skal ha barn, selv om hun er gammel. 
Maria oppsøker Elisabeth og blir der i tre måneder. 
Jeg tenker meg at Maria trengte disse tre månedene for arbeidet 
seg frem til en forståelse av det som var i ferd med å skje. Jeg ten-
ker meg at Elisabeth og hennes prestemann Sakarja hjalp Maria 
til å sette ord på tanker og følelser. At de lærte henne å tolke livet 
i lys av fortellingene om Guds gjerninger i Israelsfolkets historie. 
Kanskje sang de sangene fra den jødiske gudstjenesten for henne. 
I Marias lovsang gjenfinner vi en rekke sitat fra GT, særlig fra Sal-
mene (se henvisninger i Bibelen 2011). Og vi gjenkjenner ordene 
fra Elisabeths velkomsthilsen. Lovsangen vitner om omsorg og 
undervisning. Maria har gått hjelp til livstolkning og ser sine 
erfaringer sammen med fortellingene om hva Gud har gjort i his-
torien. Elisabeth og mannen har hjulpet henne til å finne fotfeste.
 Det er interessant å se Marias lovsang sammen med de 
andre sangene Lukas har skrevet inn i starten av sitt evangelium: 
Engelens ord til Sakarja om Johannes som skal bli født(1, 13-17), 
Engelens ord til Maria (1,30-33, 35), Sakarjas lovsang når Johannes 
er født (1, 68-79), englesangen på Betlehemsmarkene (2,14) og 
Simeons lovsang når han får se Jesus (2, 29-32). Lovsangene fun-
gerer som en sammenfatning av hele Lukasevangeliets tematikk: 
Gud skal gjeste sitt folk og ta seg av de lave, de små og de fattige 
og løfte dem opp. 
 Maria synger inn i en rik bibelsk tradisjon. Sangen minner 
om Mirjams lovsang etter at folket var fridd ut fra Egypt og hadde 
gått tørre gjennom Sivsjøen (2. Mos 15). Gud har snudd alt på 
hodet: «Hest og kriger styrtet han i sjøen».  Den har også flere 
likheter med Hannas lovsang (1. Sam 2, 1-10), både i form og inn-
hold. Til samme tradisjon hører kvinnenes sang til Noomi i Ruth 
4, 13-17, dagens første lesetekst: Takk Gud som løser ut og hjelper 
den hjelpeløse.
 Marias graviditet minner om andre underfulle barnefødsler 
i det gamle testamentet: Sara, Rebekka, Rakel, Samsons mor, 
Hanna, og til sist Elisabeth. Interessant er det også å ta et blikk til 
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Salme 113, et gammeltestamentlig Magnificat. Her nevnes under-
fulle barnefødsler (v. 9). Salme 113 ble flittig brukt i den jødiske 
gudstjenesten og var fast del av liturgien i flere av de store festene 
(det egyptiske Hallel, Salme 113-118). Kvinnene i bibelen er ikke så 
fremtredende, men tatt i betraktning det patriarkalske samfunn 
som har brakt disse tekstene frem, er det mange sterke tekster av 
kvinner.  Slik også hos Lukas, som har med mange fortellinger 
om avgjørende møter mellom Jesus og kvinner.
 Innholdsmessig er lovsangen interessant. Den starter i det in-
dividuelle, Gud har sett Maria og gjort store ting med henne (v 47-
49). Og fortsetter i det kollektive, Guds handling mot Maria føyer 
seg inn i Guds vedvarende miskunn mot slekt etter slekt (v 50, 54, 
55), og viser sine storverk ved å løfte opp de lave, de sultne (51-53).  
Gud handler gjennom utvelgelsen av Abraham og utvelgelsen av 
Maria. Jesus er på vei. Han skal snu opp ned på alt og bringe håp. 
Innholdsmessig er Marias lovsang frigjøringsteologi. 
 2. lesetekst fra Romerbrevet 15 understreker det samme i en 
annen kontekst: Jesus kom, ikke bare til jødefolket, men til alle 
folk. Derfor skal alle folkeslag lovsynge Gud. Også dette var Guds 
plan og vilje fra gammel tid, sier Paulus. 
Må vi også diskutere jomfrufødsel når vi holder på med Lukas 
1? Selv har jeg aldri hatt sans for teologiske spissfindigheter og 
utlegninger om hvordan Jesus ble unnfanget. For meg er enhver 
unnfangelse et under, utenfor min fatteevne. Jeg vil si det med 
Brett Borgen. Hun formulerer en naiv tillit, i slekt med Marias 
undring:

jeg tror på 
undrene
det faller meg
uendelig lett
sitter jeg ikke her.

Momenter til prekenen
Marias lovsang er et mektig stykke litteratur. Det er et tettpakket 
juleevangelium og et genuint stykke frigjøringsteologi. 
Ordene tilhører en ung kvinne som har fått livet snudd på 
hodet. Det var ikke lett å være Maria. Hun va ung, ikke høyt på 
samfunnets rangstige, hadde ingen råderett over sitt eget liv men 
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avhengig av far og tilkommende mann. Så ble hun gravid – med 
et barn hun aldri hadde bedt om å få. Selv fortalte hun om en 
engel som hadde besøkt henne og sagt at barnet var Guds sønn. 
Hun var i en veldig vanskelig livssituasjon, forlovet med Josef og 
gravid med en annen. Var det noen som trodde på Maria?
 Det er ikke mange 10-årene siden jenter i hennes situasjon 
ikke visste ut eller inn hos oss heller. Mange unge jenter måtte gi 
fra seg barnet ved fødselen fordi de ikke kunne ta vare på ungen. 
Noen maktet ikke skammen, og tok sitt eget liv. Tenk f.eks på 
beskrivelsen i Amalie Skrams novelle fra 1885, Karens jul. Om 
tjenestepika som var kommet i ulykka og som frøs i hjel i et skur 
på dampskipskaia i Kristiania rett før jul sammen med barnet sitt.
 Maria fikk hjelp av Elisabeth til å finne ut av sin situasjon. Eli-
sabeth trodde på Marias historie.  Det gjorde også Josef som tok 
henne hjem til seg som sin kone, tross skikk og bruk som tilsa at 
han skulle heve forlovelsen. 
 Jeg tror Marias sang ble skapt fordi Maria blir tatt imot av 
medmennesker og av Gud. Her ligger en dyp visdom. Gud har 
bundet seg til jorden. Han har alminneliggjort seg selv ved å 
komme som et mennesker. Gud velger helt vanlige livsprosesser 
til å komme nær sin skapning. Gjennom det skapte, gjennom 
medmennesker omsorg og hjelp, møter Gud oss. Maria gir oss 
et bilde av Gud i sin sang. En gud som gir liv og verdighet tilbake. 
Og som bruker mennesker uten hensyn til posisjon i samfunnet, 
verdighet, alder eller kjønn.  

Salmeforslag

1 Folkefrelsar til oss kom 
5 Gjør døren høy
42 Her kommer Jesus, dine små (f.eks til nattverd)
104 I et skur ved Bethlehem
130 Alle kilder bryter frem i glede
131 Vi synger med Maria
525, 1-2 Rop det ut med hjertets jubel

Brita Hardeberg, 
Prost i Fosen
brita.hardeberg@rissa.kommune.no
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Rolv Nøtvik Jakobsen: 
Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. 
Oslo, Scandinavian Academic Press 2015. 339 s.

Til no har det mangla eit oversynsverk over 
biskopen og vitskapsmannen Johan Ernst 
Gunnerus (1718-1773). Denne mangelen bøtar 
Rolv Nøtvig Jakobsen for med denne innsikts-
fulle og perspektivrike boka. Gunnerus blir 
plassert inn den nordiske og nord-europeiske 
vitskapshistoria, og forfattaren syner korleis 
den norske biskopen var ein sentral og repre-
sentativ aktør i samtidas vitskapsverd. 
 Gunnerus voks opp i Christiania, studerte i 
København, Halle og Jena og skreiv lærde verk 
innanfor teologi, filosofi og jus. I 1758 vart han 
biskop i Trondheim stift. Han var sentral i å 
byggje opp ei norsk naturvitskapleg forsking 
– i kontakt med forskarar som den kjende 
botanikaren Carl von Linné. I Trondheim 
fanst eit lite, men høgst oppegåande vitskape-
leg og litterært miljø. Kjernen i dette miljøet 
var rektor ved latinskolen Gerhard Schøning 
og historikaren Peder Frederik Suhm. Saman 
med desse stilte Gunnerus seg i brodden for 
å skipe Det Trondhiemske Selskab i 1760. I 
1767 oppnådde det status som eit kongeleg 
selskap og kunne endre namn til Det Konge-
lige Norske Videnskabers Selskab. I januar 

Biskop Gunnerus
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1768 heldt selskapet sitt første møte som offentleg akademi, 
og biskop Gunnerus heldt festtalen. Jakobsen omtalar denne 
talen som ein programtale – for selskapet, men òg for Gunne-
rus si vitskaplege verksemd. Festtalen er kjenneteikna av ei 
open haldning med fokus på samspelet mellom vitskapane. 
Historie, filologi, språkgransking, naturvitskap, jus og teologi 
inngår i ein samverknad trass ulike metodar og føremål. Gun-
nerus sin programtale dannar utgangspunktet for og er den 
raude tråden i Jakobsens framstilling. 
 Det var etter at han kom til Trondheim som biskop at Gun-
nerus for alvor kasta seg over den naturvitskapelege forskinga. 
Som biskop skaffa han seg eit stort nettverk av innsamlarar og 
rapportørar – i første rekkje prestar – med omsyn til natur-
vitskaplege tilhøve kring om i landet. Visitasreisene hans var 
sentrale i organiseringa av det vitskaplege arbeidet, likeeins 
korrespondanse. Gjennombrotet kom med visitasreisa til 
Nord-Noreg sommaren 1759, då han nådde heilt til Varanger.
 Jakobsen er oppteken av å syne at det ikkje er nokon mot-
setnad mellom Gunnerus som biskop og  som naturvitskaps-
mann. Tidlegare forsking har gjerne meint at det var ei spen-
ning mellom den biskopelege gjerninga hans og innsatsen for 
empirisk utforsking av naturen. Det har til og med vore hevda 
at Gunnerus eigentleg ikkje var så interessert i den åndelege 
delen av bispeembetet. Gjennom eit grundig arbeid med kjel-
dene godtgjer Jakobsen derimot at det ikkje er grunnlag for å 
påstå at det skulle vere ein konflikt mellom desse sidene ved 
Gunnerus si verksemd. Derimot er det ein indre samanheng 
i forfattarskapen hans, der både teologi og naturvitskap er 
integrerte, og dermed også mellom dei ulike rollene hans. Ja-
kobsen syner dessutan at avstanden mellom dei ulike fagfelta 
som Gunnerus engasjerte seg i heller ikkje var så stor som ein 
gjerne tenkjer i dag.
 Det er vanleg å karakterisere den epoken Gunnerus levde 
og verka i for ”opplysninga” eller ”opplysningstida” – og pre-
stane i tida blir gjerne omtale som ”opplysningsprestar”. Rolv 
Nøtvik Jakobsen er ikkje så glad i slike etikettar. Han støttar 
seg på nyare forsking som stiller seg kritisk til opplysninga 
som namn på ein epoke som er mogleg å tidfeste. I tilfelle må 
ein snakke om fleire opplysningar. Tilsvarande blir også pietis-
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men problematisert som epokenemning. Pietisme og opplys-
ning går gjerne over i kvarandre. Det er 1700-talsforskarar som 
forstår pietismen som ein av fleire opplysningsvariantar. Ja-
kobsen gjer ei spennande samanlikning mellom Gunnerus og 
den samtidige Erik Pontoppidan, kjent som statspietismens 
sjefsideolog framfor nokon og mannen bak katekismeforkla-
ringa Sandhed til Gudfrygtighed (1737), som vart læreboka til 
konfirmasjonen og i allmugeskulen. Pontoppidan var teolog 
og naturforskar som Gunnerus. Som naturforskarar var det 
meir som sameinte enn som skilde dei. Om ein framleis nyttar 
ei tradisjonell nemning, må ein seie at òg Pontoppidan var ty-
deleg prega av ”opplysninga”. Teologisk var Gunnerus òg klart 
influert av pietisme. Med slike perspektiv medverkar boka til å 
modifisere oppfatninga av opplysningstida. 

Rolv Nøtvik Jakobsen hentar Gunnerus fram frå den allmenne 
gløymsla og plasserer han inn i den historiske og vitskaplege 
konteksten han høyrde heime i. Forfattaren teiknar eit bilete 
av ein integrert personlegdom, der verksemda som biskop og 
forskar inngjekk i en vekselverknad. Det naturvitskapelege 
arbeidet bygde opp under den teologiske forståinga: ”naturens 
bok” gav tillikes med den særskilte openberringa kunnskap 
om Gud. Både innhaldsmessig og språkleg er dette ei mykje 
lesverdig bok – eg vonar ho finn mange lesarar!

Hallgeir Elstad
Professor i norsk kyrkjehistorie ved Det teologiske fakultet
hallgeir.elstad@teologi.uio.no



62. Kirkens rette sande skat er det hellige evangelium 

om Guds herlighed og naade.

63. Denne skat er med fuld ret aller mest forhadt og 

modbydelig. For den gjør, at de første blir de sidste[21].

64. Men afladsskatten er med fuld ret den aller behage-

ligste; for den gjør, at de sidste blir de første[22].

65. Derfor er evangeliets skatter garn, hvor med man i 

gammel tid har fisket de rige formuende folk[23].

66. Men aflads-skatterne er de garn, hvormed man nu 

for tiden fisker menneskenes rigdomme.

Frem mot 500-års-jubileet for 
Martin Luthers teser, trykker Nytt 
norsk kirkeblad samtlige teser i de 
kommende utgavene.


