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Noen ganger er det godt med et mellomspill, eller inter-           
ludium, å hvile i mellom krevende akter. Dette nummeret er 
et interludium mellom en nervepirrende vår og begivenhetsrik 
høst, i et år som er smekkfullt av historiske hendelser for Den 
norske kirke. I januar ble vi eget rettssubjekt. Deretter gikk det 
slag i slag med likekjønna vigselsliturgi, revisjoner, 
reformasjonsmarkeringer, videreutdanning, bispe-
nominasjoner og mye mer. Til høsten kommer den største 
markeringa, reformasjonsdagen 31. oktober. For Nytt norsk 
kirkeblads vedkommende har det vært så mange tema å ta 
for seg av, at vi i dette nummeret er litt utsnakka. Vi har ikke 
så mye å si om Luther akkurat nå, heller ikke om likekjønna 
vigsel eller stat og kirke. Heller ikke om så mye annet. Det er 
så mye som allerede er sagt. Det er derfor ingen magasindel i 
dette nummeret. Men vi er i full sving med å planlegge høstens 
numre, og gleder oss til å komme tilbake over sommeren med 
aktuelle artikler om viktige tema. 

Sjøl om dette nummeret ikke har noen magasindel, har vi 
likevel vårt faste gull å by på: Femten flotte tekst- 
gjennomganger, skrevet av trofaste og idealistiske lesere som 
bruker mange dyrebare arbeidstimer på å formulere sine 
faglige tanker om kirkeårets prekentekster, til hjelp for alle 
som skal forkynne. Vi har flere bokomtaler, vi har et nytt 
bidrag til bokspalta Sola Literatura, vi byr på omtale av en ny 
praktisk-teologisk avhandling, Halvard Johannessens, og vi 
har viktig informasjon om høstens Jervell- og alumniseminar 
og Ordo Crucis skrivekonkurranse. 

Interludium
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2

Vi ønsker alle leserne en god sommer, en sommer som blir et 
godt interludium mellom krevende akter og økter, der det går 
an å lene seg tilbake, tenke langsomme tanker og finne nye 
krefter.

Merete Thomassen
Redaktør
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«En drøm for kirken i Norge» 

Ordo Crucis utlyser skrivekonkurranse

Ordo Crucis er en økumenisk orden. Ordenen er først og fremst et 
bønnefellesskap som ikke er bygget på teologisk enighet, men på 
bønn og kjærlighet til kirken uttrykt gjennom en liturgisk spiritu-
alitet. Hovedsamlingen i Ordo Crucis er de årlige helgedager som 
i mange år har vært holdt på Granavolden og i Søsterkirkene på 
Gran. Dette er også et årlig konvent som tar overordnede beslut-
ninger og gir retning til ordenens virksomhet. Under årets konvent 
kom det fram en ide om å utlyse en skrivekonkurranse: «Jeg har en 
drøm for Kirken i Norge». 

Ordo Crucis’ kollegium ønsker derfor å utfordre både Ordo Crucis’ 
medlemmer og en videre krets gjennom Nytt norsk kirkeblad til å 
delta i skrivekonkurransen. 

Herved utfordres du som leser dette til å skrive en artikkel, et essay 
eller et dikt med tema: «Jeg har en drøm for kirken i Norge». Du 
står fritt til å velge vinkling, innhold og form. Innlegget skal være 
på maksimum 2500 ord og være Ordo Crucis’ kollegium i hende 
innen 15.september, 2017. Det sendes på e-post til Rolf Andersen, 
androlf@gmail.com merket «Drøm».

I teksten skal forfatterens identitet ikke fremgå. Rolf Andersen 
anonymiserer innlegget som gis videre til en bredt sammensatt 
vurderingsgruppe oppnevnt av kollegiet. Gruppen plukker ut inntil 
10 artikler for publisering i Nytt norsk kirkeblad. Anonymiteten 
brytes. Forfatter står ansvarlig for innhold i egen artikkel.

Kollegiet skal kunne benytte alle innleverte artikler i sitt videre 
arbeid i Ordo Crucis.
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Kjære abonnenter!

Fordi Det praktisk-teologiske seminar nå er blitt en del av 
Det teologiske fakultet ved UiO, vil faktureringsrutinene bli 
noe endret. Dette innebærer at fakturaene fra nå av vil bli 
sendt ut som epost. 

Vi mangler epost-adresser til mange av dere, og ber derfor 
om at alle sender epost-adressen sin til redaksjonssekretær 
Lars Ulrik Lange: l.u.lange@teologi.uio.no

På forhånd takk, og god sommer til dere alle! 
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 29. juli 2017

 Jer 1,17–19 Jeg gjør deg til en fast borg
  Åp 12,10–11 Anklageren er styrtet
  Joh 12,24–26 Hvetekornet
 

Denne tekstgjennomgangen blir ikke så mye bibeleksegese 
som en kommentar til det som gjerne blir selve teksten på 
Olavsdagen: fortellingen om Olav Haraldsson og hans rolle i 
kristningen av Norge. På Olavsdagen er det nesten ikke til å 
unngå at det er selve personen Olav Haraldsson – Sankt Olav 

– som blir sentrum. Ja, akkurat denne dagen er det kanskje en 
fordel at fortellingen om Olav blir stående som selve teksten, 
mens bibeltekstene skyves ut et eller annet sted i kulissene. 
For det er med respekt å melde ganske problematisk å klistre 
disse tekstene til feiringen av Olavsdagen. Noen vil kanskje 
fristes til å bruke enkeltmotiver og uttrykk for å si noe om Olav 

– en fast borg, anklageren som styrtes, hvetekornet som dør for 
å bære frukt, som det heter i stikkordene fra tekstrekken. Men 
de tekstene er formet i en annen sammenheng og handler om 
noe helt annet enn en helgenkonges kristningsverk. 

 - «Jeg gjør deg til en fast borg» er ord til den fredsæle profeten  
 Jeremia som mot sin vilje forkynte undergang for sitt folk og  
 trengte trøst og livsmot.
 - «Anklageren er styrtet» er en parafrase fra Åpenbaringsbokens  
 apokalyptiske scene med kosmiske dimensjoner der draken er  
 styrtet ned fra himmelen.

Olavsdagen
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Tekstgjennomgang8

 - «Hvetekornet» handler om Jesus som uten motstand går døden  
 i møte og forventer at hans død skal bære rik frukt.

Det er ikke tekster som lar seg tilpasse det som skjedde på 
Stiklestad uten ganske kreativ eksegetisk bokføring. Om man 
på den andre siden lar bibeltekstene tale for tydelig, kan man 
ende opp med en kritisk beskrivelse av motsetningene mellom 
bibeltekstene og det brutale maktaspektet ved Olavshistorien, 
noe som lett vil ødelegge dagen. Så mitt valg er å la tekstene 
ligge og holde meg til fortellingen. Da kan man bruke 
ulike varianter av historien om Olav til ettertanke om den 
forandringsprosessen som begynte med Olav, kombinert med 
et historisk blikk på de indre spenningene som alltid vil være 
til stede ved et trosskifte der makt og våpen går sammen med 
visjoner om en ny tid. 

Egentlig synes jeg det er beklagelig at man har forlatt 
kombinasjonen av tekster man hadde i den gamle tekstrekken 
på Olsok: Salme 33:12-22 og Lukas 22:24-27. Salme 33 har 
en formulering som nesten kunne ha stått som kommentar 
til Olavs-historien, og som burde stå på alle avisers 
førsteside som en oppsummering av det vi daglig leser: Selv 
supervåpnenes knusende overmakt gir ingen seier.
Stor makt gir ingen konge seier
Stor styrke redder ingen mann i krig

En slik visdom åpner for ettertanke om paradokset i Olavs 
kristningsverk. For det var ikke krigen og slaget som gjorde at 
Olav til slutt seiret, men den prosessen som fulgte og som førte 
til at bildet av vikingkongen Olav bleknet og en annen Olav 
trådte frem, han som ble Guds redskap og derfor ble helgen. 
Ordene fra Lukas 22, som fremdeles dukker opp i en annen 
tekstrekke, kan også stå som et slags Håvamåls-ideal om hva 
en sann konge skulle være: en herre hvis storhet består i å 
være tjener for folket.

Mitt valg vil være å anlegge et historisk og litterært perspektiv 
som tar med seg de indre selvmotsigelsene og ambivalensen 
i vikingkongens rolle som helgen og kristningskonge. Ut fra 
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9Olavsdagen

dette kan man forsøke å forstå om det hadde skjedd en indre 
forandring i Olavs visjon for Norge, og hvordan han kunne 
forvandles til Hellig-Olav og Norges evige konge. Man behøver 
ikke å være historiker eller litteraturviter for å gjøre dette. De 
som har fulgt med i debattene om det årlige Olavsspelet på 
Stiklestad i ulike variasjoner, vil være kjent med debatten om 
Olavs mulige skifte av sinn. Selv har jeg hatt glede av noen 
ulike litterære tolkninger som gir hint om hvordan Olav på 
tross av sitt vikingsinn ble en hellig mann.

Som et forarbeid for dette vil det kanskje være nyttig å 
presisere hva en helgen er ut fra kirkelig tradisjon. En helgen 
er ikke et menneske med plettfri moral og rent rulleblad, men 
menn og kvinner som på særlige måter ble kanaler for Guds 
nåde til mennesket. Det er mange helgener i katolsk tradisjon 
som slett ikke levde noe hellig liv, men de ble betraktet 
som hellige fordi de tross alt ble redskaper for Guds vei til 
mennesker. De ble så å si helliget til en spesiell gjerning. 

En nærliggende parallell til de norske kristningskongene 
Olav Tryggvasson og Olav Haraldsson, var Fyrst Vladimir av 
Kiev og hans sønn Jaroslav. De norske kongene hadde nære 
forbindelser med disse russiske fyrstene i Kiev og Novgorod, 
det området sagaen omtalte som Gardarike. Det var der Olav 
Haraldsson oppholdt seg før han vendte tilbake til Norge. I 
år 988 hadde Vladimir, etter en ganske omstendelig prosess, 
bestemt at Russland skulle kristnes, og han regnes derfor 
som en stor helgen. Men også han hadde en barbarisk fortid 
som kriger og erobrer. Han hadde avvist islam fordi hans 
utsendinger ikke hadde funnet glede blant dem, bare sorg 
og stank, i tillegg til at deres religion ikke var ønskverdig på 
grunn dens forbud mot alkoholholdige drikker og svinekjøtt. 
«Drikking var russernes glede,» mente Vladimir. Muslimene 
hadde i tillegg lovet ham mange kvinner i paradis, men det 
var ikke noe for fyrst Vladimir som selv hadde mange koner 
og 800 konkubiner. Ifølge tradisjonen endte han med å 
velge den ortodokse tro, fordi hans utsendinger var blitt slått 
av skjønnheten i den ortodokse liturgien i Konstantinopel. 
«Vi visste ikke om vi var i himmelen eller på jorden, for på 
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Tekstgjennomgang10

jorden finnes det ikke noen slik prakt eller slik skjønnhet at vi 
mangler ord for å beskrive den,» fortalte de. I virkeligheten 
var antagelig valget basert mer på politiske enn liturgiske 
overveielser. Vladimir og Jaroslav fortsatte sine erobringer 
og skal visstnok ha tilbudt Olav Haraldsson å bli hersker over 
bulgarene ved Volga, noe Olav avviste fordi han følte kallet til 
å vinne makt i Norge. Vladimirs og andres hellighet berodde 
ikke på en mer eller mindre uplettet livsførsel, men på det 
faktum eller den overbevisningen at de ble redskaper for Guds 
virksomhet og nåde.

Omtrent samtidig med kristningsprosessen i Russland, tok 
Olavs visjon om å kristne Norge form. Han hadde fått impulser 
hos russerne i øst, men også fra sine utferder som viking i 
vesterled. Store deler av sagaen om Olav den hellige er en 
orgie i vold og overgrep, hevn og hat og erobringer, særlig i 
hans yngre år. Hans møte med kristendommen hadde nok 
skapt forandringer, men han stod på grensen mellom det 
gamle og det nye. Han hadde prester og biskoper i sitt følge 
da han ankom til Selje fra vest og første gang forsøkte seg som 
kristningskonge, men det var våpnene som talte. Han for over 
landet, herjet og truet for å tvinge folk til den nye troen. Det 
gikk ikke, han måtte bøye seg for overmakten og flyktet østover 
til slekt i Sverige og i Russland. Vi vet ikke hva han fikk med 
seg derfra – sagaen sier at han hadde et nytt sinn og en ny 
visjon. Men det var fremdeles hærmakt som skulle vinne riket 
tilbake. Det endte med nederlag, som vi vet.

Det var ikke ved sitt liv han vant folket for kristendommen, 
men ved sin død. Olav ble martyr, et troens vitne, drept med 
øks og spyd. Når det er to økser i Olavs merke og i den norske 
kirkes våpenskjold, er det ikke Olavs våpen som er avbildet, 
men det våpenet som felte ham, hans martyrsymbol. Og de to 
øksene er dekket av et kors. 

To litterære glimt kan kanskje åpne blikket for mulige 
forandringsprosesser:
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Sigrid Undset har noen interessante observasjoner om Olav 
den hellige i forhold til andre av datidens mektige menn. Olav 
Tryggvason var bare vakker og heltemodig, han hadde alle de 
evner datiden ”regnet for en mands herligste pryd”. Også han 
ville kristne landet, men det korset han bar frem ”hadde aldrig 
brændt merker i hans kjøtt,” skriver Undset. Ladejarlene 
likeså, Olavs den helliges fremste motstandere som også 
var kristne – de var ”vakre mænd, vindende, høisindede av 
instinkt”. Olav hadde mange gode egenskaper, evner i idrett, 
kunst, diktning. Men han overstråler ingen av dem han møtte 
i avgjørende situasjoner. Og ingen i hans samtid påstår at 
han var vakker. Det er motstridende krefter i hans sinn, han 
er mindre harmonisk og edel enn mange andre, ”men hans 
retsind vokser under hans mandsviljes tugt,” skriver Undset 
litt gammelmodig. Det er den gamle og nye tid som står mot 
hverandre, ikke bare i folket, men i Olavs sinn. Korset hadde 

”brent merker i hans kjøtt”.

Historikere og dramatikere vil aldri med sikkerhet kunne si 
om det var en forvandlet Olav som gikk til strid på Stiklestad. 
Men ettertiden har sett det klart at det ikke var våpen og vold 
som vant Norge for kristendommen. Det får en vakker poetisk 
tydning i et av middelalderens store diktverk, Geisli av Einarr 
Skulason. Diktet beskriver lysstrålen – geisli – som Gud lyste 
opp Norge med, det såkornet som Gud valgte å legge i Norges 
jord, fordi det passet jordsmonnet og været her. Våpen og vold 
skaper ingen tro. Men et frø som legges i jorden og dør, kan 
vokse opp og bære rik frukt. Det siste punktet alluderer til 
teksten om hvetekornet som må falle i jorden for å bære rik 
frukt. Det er langt fra den bibelske konteksten der Jesus er 
hvetekornet. Men motivet har beveget seg gjennom historien, 
og tatt ut av den opprinnelige konteksten har det gjennom 
litteraturen fått mening i en annen kontekst.

I tillegg tar jeg med noen refleksjoner i tilknytning til 
Olavsdagen som kan være relevant i vår egen tid, nemlig om 
kristendommen som et fremmedelement i vår egen kultur. I all 
vår opptatthet av nasjonale og kulturelle tradisjoner glemmer 
vi lett at kristendommen kommer utenfra og slett ikke er så 
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norsk. Jeg formulerer det som tilsynelatende motstridende 
observasjoner: 
 
 - Kristendommen kommer utenfra – som et    
 fremmedelement i en gammel kultur 
 - Kristendommen kommer innenfra – fra menneskehjertet   
 som søker Gud

Vi har det ofte med å gjøre Olsok til noe veldig norsk, en del av 
en stolt nasjonalhistorie: Olav som malte korset med sitt blod 
og Sverre som talte Roma midt imot. Vi synger om landet som 
er furet og værbitt, folket har båret det frem, det er urokkelig 
nasjonalt som Eidsvoll og Dovre og 17. mai.
 Det er det vel også, men vi glemmer lett at kristendommen 
kom utenfra og satte Norge inn i en større verden. 
Nordmennene hadde nok vært internasjonale før også. 
Vikingene hadde bant vei for kontakter østover og vestover og 
sydover, ja til og med nordover. Handel og herjinger gikk hånd 
i hånd. De hadde etablert riker der ute, de ble leiesoldater, 
hentet kvinner, ny kunnskap og nye tradisjoner. Det virkelige 
fremmedelementet var nok kristendommen, selv om det tok 
tid før man skjønte hvor fremmed den var. 

Kristendommen gav en ny orientering i tilværelsen – 
bokstavelig talt. Nå skulle folket ikke lenger bøye seg for de 
lokale gudene i hov og horg, men med resten av den kristne 
verden skulle de vende seg mot øst og tilbe Kvitekrist. Kirkene 
ble orientert mot øst, de døde ble begravd vendt mot øst. Øst 
står for soloppgangen og lyset, Kristus og oppstandelsen. 
Norge ble en del av denne større verden. Nidaros ble nevnt 
side om side med Rom og Santiago og Jerusalem. Tore 
Hund som var en av Olavs banemenn, drog til Jerusalem på 
pilegrimsferd. Olavs sønn, Magnus den gode, ble oppdradd hos 
fyrst Jaroslav i Russland og fikk sin hustru fra Konstantinopel. 
Det ble bygd kirker og kapeller for Olav over hele Europa.

I begynnelsen ble Kristus tolket ut fra gamle idealer om 
makt og styrke: Var ikke rikdommene der ute – og kanskje 
skjønnheten i kirker og klostre – et tegn på overlegen 
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makt? Viste ikke Kvitekrist at han var mektigere enn noen 
vikingkonge og større enn de gamle gudene? Var det ikke hans 
kraft som kom til uttrykk i de gjærtegnene som skjedde etter 
Olavs død? 

Men Kristus stod likevel for noe fremmed og annerledes. For 
Kvitekrist hadde frivillig latt seg henge på korset, gått inn i 
vanære og nederlag uten å ta til motmæle. Munkene i klostrene 
de hadde angrepet på sine tokter, hadde ikke våpen å verge seg 
med. Fra et vikingperspektiv var det feiginger og sveklinger 
som gikk den veien. Det var fremmede idealer og nye 
holdninger, en motkultur der det ikke dreide seg om blodhevn 
og krig og ære, men tilgivelse og nåde og omsorg.  Det buttet 
imot for dem som holdt seg til det gamle. Og det butter 
fremdeles imot – vi har mange av de gamle maktdrømmene i 
oss og fortrenger at kristendommen rokker ved mange av våre 
idealer.

Det kan virke som en selvmotsigelse, men la gå – 
tilværelsen er ofte mangetydig – det er faktisk en klassisk 
kristen overbevisning at det som kan virke så fremmed i 
kristendommen, det som kommer utenfra og går på tvers av 
våre ambisjoner om vellykkethet og makt, likevel berører oss 
i vår dypeste menneskelighet. Vi tror at Gud har skapt oss, at 
han kjenner hjerter og nyrer og ser med kjærlig blikk på sitt 
skaperverk. Bibelen taler om at Gud blåser livets pust inn i oss 
så vi får liv og ånde. Han har skrevet våre navn i sine hender. 
Han er ikke langt borte fra noen av oss. I ham er det vi lever og 
beveger oss og er til (Apgj 17: 27). 

Hvis det er sant, må det bety at han har berørt hvert menneske 
med sitt nærvær, slik en kunstner setter sitt preg på sitt verk og 
signerer det med sitt navn. Da må det finnes en lengsel tilbake 
til opphavet, en drøm om å bli det vi ble skapt til i opphavet.  
Ut fra dette perspektivet blir nordmennenes nølende valg av 
en ny og fremmed tro ikke bare en strategi for mer makt og 
nyttige samfunnsinstitusjoner, men en berøring med noe som 
allerede var der i deres dypeste menneskelighet. 
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I fortellingen om Olav den hellige merker vi hele tiden 
spenningen. Kristendommen som en fremmed tro som 
skulle erobre folket, gjerne med makt og ærerik seier. Og 
kristendommen som en indre kraft som skulle forandre folks 
hjerter. Den kan virke fremmed og butter kanskje imot, men 
dypt nede vet vi at det er andre ting enn våpen og vold som gir 
liv og håp.

Jeg har balt litt med salmer og ender opp uten noen av 
salmene til Olavsdagen i salmeboken. 248 skulle jeg gjerne 
hatt med, men den er så vanskelig å synge for folk flest at 
den blir for krevende uten støtte av kor og forsangere. Det 
nasjonale som gjerne knyttes til Oalvsdagen blir også fort noe 
vel pompøst. Mine forslag markerer nok kirken som institusjon 
og fellesskap, noe jeg tror passer til Olavsdagen. Salmen etter 
prekenen markerer det jeg har skrevet i kommentaren som en 
kritisk perspektiv på kristningen: Det skjer ikke ved vold og 
makt. 

Her er mitt forslag:

371 Om alle mine lemmer
532 Guds kirkes grunnvoll ene
977:6 Halleluja
---
236 Det skal ei skje ved kraft og makt
614 Vår lovsang skal møte deg
602 Lat kvar jordisk skapning teia
605:1-2 Opp, jublende sang 

Notto Thelle
Seniorprofessor (emeritus)
n.r.thelle@teologi.uio.no
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 8. søndag i treenighetstiden - 30. juli 2017

 Lesetekster: 
 2.Mos.32,1-4+ 30-35 Gullkalven og Moses bønn.
 1.Joh.2,15-17 Elsk din bror og ikke verden.

 Evangelietekst: Matt.6,19-24. 

Til søndagen: 
Matt. 6,24, om Gud eller Mammon, var tidligere innlednin-
gen til teksten for 16. søndag etter pinse (I). Denne søndagen 
ble kalt for «bekymringsløshetens søndag». Når man i de 
nye tekstrekkene har valgt perikopen;  v. 19-24, vil jeg tro 
at meningen med dette er å gjøre fokuset på materialismen 
skarpere. I de gamle tekstrekkene kom dette temaet rett etter 
pinse og treenighetssøndagen. «Pass dere for pengebegjær», 
Luk 12.  Og 1.Tim. 6; «For kjærlighet til penger er en rot til alt 
ondt». Har det sammenheng med at vi nå befinner oss midt i 
sommerferietiden, med alle dens utfordringer? 

Til teksten: 
Teksten fra 2. Mosebok 32 handler blant annet om at           
mennesket søker raske løsninger. Behov må møtes med hand-
ling.  Da Moses ble lenge borte på fjellet, fant folket en annen 
løsning: Gullkalven. Kanskje et memento til vår tids behov for           
raske løsninger. Vi lever i en høyhastighetskultur, noe som gir        
aktualitet til denne teksten. 

Gud eller Mammon?
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Teksten fra 1.Joh.2,15-17 setter også fokus på det som er kort-
siktig, og det som har varig verdi. Her nevnes kroppens begjær, 
øynenes begjær og skrytet av alt vi eier – som motsetning til 
det å gjøre Guds vilje, som er å elske Gud og sin neste. 

Matteus 6,-19-24 er som vi vet en del av Bergprekenen (heret-
ter BP). Om tolkninger av BP har det vært skrevet tykke bind. 
Også om ulike tolkningsnøkler. Noen av spørsmålene til BP 
har vært: Skal BP forsåes som allmenn etikk, eller er det en 
særlig etikk for disiplene? En etikk for noen utvalgte (munker/
nonner/ prester). Er BP bokstavelig ment, eller er den gitt 
oss for å skape syndserkjennelse og bot? BP er mest sannsyn-
lig en sammenstilling av flere taler og utsagn fra Jesus. Slik          
Matteusevangeliet redigerer dette er det disippelundervisning. 
(kap 5,1)

Perikopen har av Bibelselskapet fått som overskrift: «Det 
udelte hjertet».  V. 19-21: Hvor din skatt er vil også ditt hjerte 
være. V.22-23: Det gode øye versus det onde øye. V. 24: Ingen 
kan tjene to herrer – det er Gud eller Mammon. Mammon er 
personifisert som en «gud» i konkurranse med Gud. 

Til preken: 
Da jeg svarte på forespørsel fra Nytt norsk kirkeblad om tekst-
gjennomgang, sjekket jeg ikke hvilke tekster jeg måtte forholde 
meg til. Jeg angret umiddelbart etterpå. For temaet er ikke 
enkelt å tale frigjørende om. 

I et Luther-jubilé kan det være av interesse å hente fram noe 
fra LV IV (side 465 ff i «Reformasjon nå») «Om handel og 
åger»: «Nå regner jeg nok med at dette skrivet mitt vil være så 
godt som forgjeves, fordi uvesenet har grepet så vidt omkring 
seg og har tatt fullstendig overhånd i alle land». Hva så med en 
preken anno 2017? Kan vi si noe frigjørende om dette temaet? 

I 2002 kom boken til Per Arne Dahl: «Hvorfor har vi det ikke 
bedre når vi har det så godt?» Flere av oss husker også godt 
Asle Finseths oppgjør med materialismen. Og Ole Paus: «Vi 
har alt, men det er også alt vi har». Noen av oss meldte oss inn 
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178. søndag i treenighetstiden

i Fremtiden i våre hender. Noen ble med i Korsveibevegelsen. 
Noen meldte seg ut av Presteforeningen da det ble vedtatt 
at prester kunne bli tatt ut i streik. Hvorfor kirkens moral-
ske pekefinger først og fremst forbindes med sex og kjønn er         
ganske uforståelig når vi ser hva Jesus var mest opptatt av. Det 
er ingen tvil om at han reiser opp materialismen som Guds 
fiende nr. 1. Og også som menneskets fiende? Vi har mange 
ganger blitt minnet om at Jesus ikke var en asket, slik som 
døperen Johannes. Og likevel er det mot materialismen han er 
aller skarpest. 

Hvor søker mennesket sin trygghet? I hva eller hvem finner 
mennesket sin støtte? Gud, eller Mammon? Jesus sier ikke 
at vi helst bør unngå å kombinere Mammon med Gud. Han 
sier det er umulig. Jeg husker Karsten Isachsen fortalte om en 
betroelse han hadde fått: «Je trur på Gud, men je e itte avhen-
gig tå en». Og en annen: «Jeg tror ikke på Gud, men jeg tror 
han bevarer meg fra det onde». Hvordan kan vi forkynne en 
frigjørende avhengighet av en Gud som ikke tar gledene fra oss 
i livet? 

I forbindelse med begravelser blir jeg ofte minnet om hva som 
er vesentlig i livet. Det blir så godt som aldri nevnt i en minne-
tale noe om hvor mye gods eller gull et menneske har ervervet 
seg gjennom livet. I dødens port ser de fleste av oss hva som 
har verdi, og hva som har begrenset verdi. Kanskje dette kan 
gi innspill til en frigjørende preken? Per Arne Dahl forteller i 
ovenfor nevnte bok (s.43) om en forretningsmann som reiste 
ut som misjonær: «Før tjente han mye, nå tjener han mange.»

I vikselssamtalene hender det at jeg kommer inn på dette med 
verdier. Hvilke verdier som er viktigst. Og jeg ber de huske 
tilbake på sterke, gode minner i barndom og oppvekst. Nesten 
ingen er knyttet til at de fikk en ting. Og hvis de er det, så var 
det fordi den tingen gav dem en opplevelse og erfaring som ble 
viktig. Mange forteller om enkle opplevelser, som tur på fjellet, 
fisketur og bærplukking. Fellesskap med familie og venner. Og 
ofte er det de enkle tingene som i ettertid fikk størst verdi. «Å 
gjøre livets gleder enkle», er det noen som snakker om. Og når 
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Tekstgjennomgang18

man lytter til folk i «heisen» eller til Per Fugelli, så slår det 
meg at det er ikke materialismens verdier som fremheves. Og 
likevel er vi fanget, sier mange. 

Men MÅ det virkelig være Gud eller Mammon? Det er et  
spørsmål som prekenen må gi rom for, og undring til. Eller 
kan vi tenke oss : «Ja, takk - begge deler»? 

Til gudstjenesten:
I denne gudstjenesten kan det gjerne hentes inn tekster som 
kan supplere bibeltekstene. Jeg tenker f.eks på Hans Børli sine 
dikt, som setter ord på det mange av oss lengter etter, og noen 
ganger opplever. Olav H. Hauge har også mye til temaet. 

Salmene denne søndagen vil naturlig nok være hentet fra 
rubrikken forvalteransvar og ærefrykt for livet. Her er den 
sosialetiske dimensjon tydelig. 719: Vår Far vi må bekjenne at 
gjelden vår er stor (syndsbekjennelse). 722 er mer individua-
letisk: Du gav meg Gud, eit liv i denne verd. 712 er en grunn-
leggende salme: Himmelske Far, du har skapt oss. 854: No 
stig vår song (E. Hoem), setter ord på det som har vesentlig 
verdi for mange av oss. Og siden det er sommer kan også 853 
brukes: Sommerens Gud, du evige lys. Eller 845: Så grønn en 
drakt. 

Men et viktig spørsmål til oss alle bør være: Hvordan kan folk 
gå ut av kirken mer glade og takknemlige enn da de kom inn i 
kirken? Lykke til!

Oddvar Tveito
Sokneprest Andenes, Sør-Hålogaland Bispedømme.
oddvar@andoy-kirkekontor.no
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 9.søndag i treenighetstiden – 6.august 2017

 Lesetekster: 
 Hos 6,1-3 Han vekker oss til liv
 Rom 8,31-39 Han som ga sin Sønn for oss alle

 Prekentekst:
 Matt 11,28-30 Jeg vil gi dere hvile 

Byrder og åk
Det er ikke alle byrder som er like tunge å bære. Iblant bærer 
vi noe tungt med letthet, andre ganger tynges vi av småting. 
Jesus tilbyr ikke å overta våre byrder slik vi kanskje gjerne vil. 
Det er så lett å høre hans tilbud på den måten. 

Derimot sier han «ta mitt åk på dere og lær av meg, og dere vil 
finne hvile.»  Det kommer alltid an på hvem sin byrde du     
 bærer, for hvem du bærer den og hvor du bærer den hen. 
Tungt og lett kan ikke måles i kilogram. En feriekoffert bæres 
lettere enn den fordrevnes siste eiendeler. Det som er me-
ningsfullt å bære, veier lettere enn det som pålegges oss uten 
at vi forstår. Det en har vært med å bestemme er lettere å bære 
enn det som vedtas over hodet på en. Selvpålagte byrder er 
noe annet enn en slavetilværelse. 

Men: Er det ikke noe mer og dypere Jesus snakker om når det 
handler om byrder han påtar seg? Paul Tillich har noen inter-
essante tanker i en av sine «religiøse taler», gjengitt i samlin-

Byrder, hvile og balanse
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Tekstgjennomgang20

gen «In der Tiefe ist Wahrheit»  som er vel verdt å ta med seg.

Han snakker om religionens byrde med utgangspunkt i at Jesu 
ord er allmenngyldige og passer for ethvert menneske og en 
hver situasjon. Jesus taler enkelt og rettet mot enhver, både 
lærd og ulærd, noe som er typisk for ham, i motsetning til dem 
som senere har lagt ut og legger ut hans ord.

I møte med teksten er det tre spørsmål en bør stille seg: 
 
 1. Hvilke byrder kan Jesus gjøre oss fri fra?
 2. Hva er det lette åk Jesus bærer og vil at vi skal bære?
 3. Hvorfor er det kun Jesus som kan gi hvile?

Det ligger i menneskelivets natur at vi har byrder å bære som 
over tid blir for tunge. Og det er ikke hverdagens byrder det 
er snakk om. Det er ikke dem Jesus kan ta over. Trusler om 
sykdom eller arbeidsledighet, flyktningers skjebne, krigens 
redsler, tap og død slutter ikke å eksistere, og smerten over 
å miste venner, foreldre eller barn er ikke borte. Jesus kan 
hverken love mer glede eller mindre smerte, og det er ikke det 
han gjør heller. Snarere tvert imot, han varsler mer smerte og 
forfølgelse eller en verre død, det han kaller for «korset».

Jesus snakker heller ikke om syndens eller skyldens byrde, slik 
vi ut fra vanlig kristen oppdragelse og overlevering kunne tro. 
Likevel betyr å ta hans lette åk på seg heller ikke å ta lett på 
synd og skyld. Det er ikke det Jesus sier til dem som kommer 
til ham. Han letter ikke samvittigheten deres, men skjerper 
dem heller med sine ord. Mye av det som ikke ble sett på som 
synd i hans samtid fordømmer han.

Tillich mener at den byrden Jesus vil lette oss for, er  
religionens byrde, lovens åk som ble pålagt hans samtidige av 
fariseere og skriftlærde. De som strever og bærer tunge byrder 
er de som sukker under religionens åk, og Jesus vil gi dem 
kraft til å overvinne loven. 

Det nye lette åket er noe helt annet enn lov og religion. Det er 
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219. søndag i treenighetstiden

den nye tilstanden som kom inn i verden med Jesus Kristus, 
det Tillich kaller «den nye væren» (Das neue Sein).

Religion som byrde er noe som berører alle mennesker til 
alle tider. Alle tynges av loven som religion pålegger oss, og 
av religionen som inntar lovens form. Også i den omvendte 
betydning i vår sekulariserte tid, der religionsløsheten er blitt 
en byrde, eller som Milan Kundera formulerte så godt: Til-
værelsens uutholdelige letthet. Religionsløshetens rotløshet, 
individualismens krav, mangelen på binding, rammer og for-
pliktelser, å være henvist til egne krefter og egne prestasjoner. 

Ingen kommer utenom frykt og angst, slik Paulus erkjente, 
rastløsheten driver menneskene gjennom hele livet, i følge 
Augustin, og Kierkegaard vitner om et skjult element av for-
tvilelse i en hver sjel. Vi vet at vi er mer enn støv, og vi vet at vi 
om en stund vil bli til støv igjen. Vi er et støvkorn i universet 
og vil samtidig så gjerne være dets midtpunkt.

Fordi dette er menneskets vesen, finnes religion og dens lover, 
som et forsøk å overvinne splittethet, fortvilelse, angst og 
uro. Den religiøse lov forlanger å anerkjenne visse dogmer og 
forestillinger, den krever tro på lære og tradisjon som betin-
gelse for at mennesket kan helbredes fra angst, fortvilelse og 
død. Mye av dette er vanskelig eller umulig å tro, og så prøver 
mange å unnslippe religionens åk og rømmer ut i et tomrom 
av skepsis som igjen kan bli til et nytt åk av fanatisme. Det kan 
være politiske ideologier, vitenskapelige teorier eller dogmatisk 
verdslighet. En prøver å lage seg egne «alternative» ritualer og 
tradisjoner og blir like bundet av dem som av den religion en 
prøver å unnslippe. Alle forsøk å vende ryggen til moralske og 
rituelle krav som religionen stiller, uansett om den er etablert 
eller alternativ, om en prøver seg med kynisme eller skepsis, 
fører tilbake til enten gamle eller nye lover, og ofte til  
fanatismens åk.

Religionenes ende
Tillich mener at Jesus blir misforstått når han betegnes som 
grunnlegger av en ny religion eller skaper av nye lover, f.eks. 
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Tekstgjennomgang22

i form av neste- og fiendekjærlighetsbudet. Og derfor er de 
kristne kirkene fulle av mennesker som sliter med utallige 
normer og bud som er umulig å oppfylle. Men Jesus vil befri 
oss fra nettopp dette, han vil befri oss fra religion som lager 
nye lover. Han overvinner åket som heter religionens lov.

Jesu åk er ikke litt lettere, litt enklere. Hans åk er den 
absolutte motsetning, et åk som overvinner loven, heler den 
plagede sjel og gir fred. Når han taler om åk, så mener han 
ifølge Tillich «den nye væren» som legger seg over oss og 
griper oss med helbredende kraft, liksom freden som overgår 
all forstand, altså uavhengig av enhver streben etter det gode 
og leting etter sannhet. Et åk som svarer til menneskets vesen 
og ikke «deformerer», men hjelper å bære de byrdene livet 
medfører.

En blir ikke i tradisjonell forstand klokere av dette, men forstår 
at livets (Guds) sannhet inntar en med en lysende visshet som 
skaper enhet og ro, kanskje tilmed lykke. En hører fortsatt til i 
verden, med alle sine brodder og brister, en blir ikke mer 
moralsk eller hellig, men forenes med Guds godhet og 
kjærlighet. Eller nåden.

Selv om den «gamle væren» ikke er blitt borte, gripes en av 
den «nye væren». Denne nye virkelighet kan ikke oppsøkes, en 
kan bare la seg finne av den. Den er i verden, bærer verden og 
er grunn til at verden ikke er overlatt til selvdestruksjon.

Derfor kaller Jesus oss til seg, som representant for og bærer 
av den nye væren, kroppsliggjort i ham: Kom til meg… Den er 
årsaken til at han kan si ting ingen profet eller helgen har sagt 
før ham. Og derfor kan han også si dem uten at de blir til en ny 
og tyngende lov. Hans liv og virke er ikke resultat av hans eget 
arbeid og fortjeneste eller underkastelse under en religiøs lov, 
men av at han inkarnerer den nye væren. Og hans mål er ikke 
å skape en kristen religion med en kristen lære og en kristen 
moral. Kristendommen er vitne om den nye væren, men må 
ikke blandes sammen med den. Det kreves ingenting annet 
enn å være åpen for å la seg overmanne av Jesu lette åk.
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23        9. søndag i treenighetstiden

Og den som spør hva en skal gjøre, får til svar at en ikke 
behøver å spørre om hvordan et tre kan bære god frukt. Det 
bare gjør det. Gjerninger kommer av å være. Nye, bedre,  
mektigere gjerninger kommer av en ny og bedre væren, kom-
mer av den kreative dybde i en hver som vi finner i stillheten.

Hvile – et begrep som vi forbinder med noe rolig, varig, 
avslappende og nødvendig. Hvile trengs for å ta seg inn igjen: 
etter en arbeidsdag, etter sykdom, etter et skoleår, etter  
belastninger av ulik art. Hvordan hviler folk? 

Jeg (som innvandrer og assimilert søring) fikk for et par år 
siden oppleve havet ved Finnmarkskysten. Solskinn, varme, en 
lett bris, bølgeskvulp og skrik og rop fra utallige sjøfugler. Et 
goldt landskap uten trær, men med et uant mangfold av farger 
i fjell og steinblokker, for ikke å snakke om de intense fargene 
alle de bittesmå blomstene mellom steinene har. Foran meg et 
uendelig hav, over meg en uendelig himmel. Og det slo meg: 
Alt dette har Gud skapt og tar vare på. Inkludert forvitringen 
av steinene og avblomstringen, inkludert reinen som iblant 
løper langs veiene med kalvene mellom seg og som kanskje 
ender sine dager i en steinur, dekket av snøen som pakker 
landet inn i sitt hvite teppe. En blir liten i alt dette storslåtte og 
fylt av ærefrykt for Gud som skaper og opprettholder, som gir 
liv og tar det tilbake. Slikt gir meg hvile. 

På det punktet i prekenen der en kommer til hvile, går det an 
å gi et par minutts stillhet (helst ikke mindre!) så tankene kan 
hvile (sic!) ved det som gir den enkelte hvile: Noen inntrykk 
fra sommeren, fra ferien, en stille sommerkveld på balkongen, 
en tur i skogen, sitte ved et vann eller ved havet, musikk, en 
god bok, et bilde, et kirkerom. Det går an å «male» noen bilder 
fra landskapet der du er, der folk samles til gudstjeneste.

Men til tanker om hvile hører også det å bli rykket ut av hvilen 
når virkeligheten slår innover en. All den ubeskrivelige gru-
somheten som skjer og slår innover oss hele tiden. Krig og 
hungersnød, trafikkulykker, overfall, drap. Ingen hvile for de 
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levende, bare hvile i døden. Et menneskeliv betyr ingenting. 
Guds skaperverk hånes og knuses. Kanskje personlige trage-
dier, hendelser som skaker lokalsamfunnet. Spørsmålet etter 
Gud trenger seg på, bare en tar alt dette innover seg. Hvordan 
da tro at det hjelper å følge oppfordringen «Kom til meg, alle 
dere som strever, og jeg vil gi dere hvile»?

Å finne Gud
I en jødisk fortelling spør et barn sin rabbi: «Hvorfor finner 
menneskene i dag ikke lenger frem til Gud?» Og rabbien 
svarer: «Fordi ingen lenger vil bøye seg så langt ned.»

«Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, jeg vil 
gi dere hvile», sier Jesus. En setning, innholdsmettet for 
enhver som har opplevd noe av «den nye væren». Likevel, den 
er tatt ut av en sammenheng mellom veropene over byer i 
Galilea som ikke har lært av Jesu ord og gjerning, men fort-
setter på sin onde vei, og fortellinger om helbredelser og Jesu 
makt over onde ånder.

Jesus har vendt Galilea ryggen, har gjort byene oppmerk-
somme på det ansvar de har for å gjøre Guds vilje og overlatt 
dem til seg selv. Med seg har han dem som ikke kan vente 
seg hjelp fra andre, dem som er så langt nede at kun han kan 
hjelpe. Dem som trenger helbredelse og befrielse fra åket de er 
tynget av.

En må bøye seg langt ned for å finne Gud. En må bøye seg 
langt ned til dem som ligger der nede og se sin søster eller sin 
bror eller sitt eget barn i det plagede menneske. Eller en må 
bøye seg langt ned i sin egen smerte, slippe alt strevet med å 
klare seg selv og legge seg helt i Guds hender. For Gud er ikke 
bare i det storslåtte, men vel så mye der vi er lengst nede.

Begge måter å bøye seg langt ned på er å se på en annerledes 
måte. Innta et nytt perspektiv. Legge bort det som synes å 
være sannheten for å kunne se og ta inn over seg Guds sann-
het. Gud gjemmer seg ikke for oss, men Gud gjemmer seg der 
det ikke finnes fasader og konstruerte verdier. Gud er tilstede 

NNK3-17.indd   24 25.06.2017   21:43:07



25      9. søndag i treenighetstiden

i den nakne steinen ved Finnmarkskysten og i det sårede barn 
i Syria. Gud er midt inne i menneskers smerte og midt inne i 
verdens katastrofer.

Derfor kan Jesus invitere oss inn til seg med våre byrder, våre 
åk. For å bytte dem mot hans lette åk, det som er tilpasset den 
som skal bære det.

Balanse
Hvordan bære riktig er også et viktig spørsmål. Den som har 
sett afrikanske kvinner bære både et lass på hodet, et barn på 
ryggen og enda en bylt i hånda, vil ha lagt merke til at de har 
en spesiell kroppsholdning som tillater dem å bære så mye 
uten å bryte sammen. Og den som har prøvd å bære plank eller 
en stige, vet hvor viktig det er å finne balansepunktet. 

Det eneste som hjelper oss med å bære våre byrder er tålmodig 
å lete seg frem til det rette tyngdepunktet, til ens indre,  
kanskje fattigslige midtpunkt, og derfra lære å finne balanse-
punktet for børen en bærer. Ingen steder kan det læres bedre 
enn på veien med og i nærheten av Jesus.

Menigheten kan oppfordres til å huske byrder som en greide 
å bære rolig og tålmodig. Eller byrder som gjorde hvileløs, 
splittet ens indre og stengte tilgangen til ens egen midte, til det 
vesentlige.

I forbindelse med en TV-aksjon for noen år tilbake ble det vist 
bilder av en liten søramerikansk gutt som bar sin yngre bror på 
ryggen. Noen spurte om det ikke ble for tungt for ham, hvorpå 
den lille gutten svarte: Han er ikke tung, han er min bror. Også 
det kan gi hvile: Å bære sin bror.

Salmeforslag
307 Min sjel, min sjel lov Herren
310 Sørg du for meg
312 Til himlene rekker
316 Nu vill jag sjunga
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Tekstgjennomgang26

319 Lær meg å kjenne
352 Ren og rettferdig
358 För att du inte tog det guddomliga
364 Så kom du da til sist
381 Takk at du tok mine byrder
409 I dine hender
457 Bare i håp til Gud
479 Fordi han kom
500 Nåden er ditt kvardagskår
611 Du ber oss til ditt alterbord
668 Guds Sønn steg ned å tjene
716 Herre, jeg vil gjerne takke 

Heinke Foertsch
Prest / kulturleder
Østre Aker og Haugerud sokn
hf348@kirken.no
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27

 13. august2017

 Lesetekster:
 Salme 32, 1-11. En salme om frelse dersom man er ærlig  
 med Gud. Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Her 
 ren.» Og du tok bort min syndeskyld.  

 1. Peters brev 3. vers 8-13. Dere er kalt til å arve velsignelse,  
 så gjengjeld ikke ondt med ondt.

 Evangelieteksten: 
 Lukas 5.27-32. Om tolleren som ble disippel.
 Fortellerteksten er fra Matteus 18. 21-35 om tilgivelse. Hvor  
 mange ganger skal man tilgi. 70 ganger 7, altså 490 ganger.

Levi eller Matteus, eller Levi Matteus? 
Søndagens fokus er på nye begynnelser, og tar da frem selve 
stjerneeksemplet på en mann som fikk begynne på nytt og fikk 
endret sin status fullstendig. I hvert fall hvis du var opptatt av 
regler og renhetsforskrifter på Jesu tid. Tolleren Levi, sønn 
av Alfeus, som blir kallet av Jesus til å være disippel. Hvem 
var han? Fortellingen om han finner vi i alle tre evangeliene. 
I Matteusevangeliet (Matt 9.9-13) heter han ikke Levi, men 
Matteus, sønn av Alfeus. Hos Markus er han tolleren Levi. Er 
det samme mann?  Meget mulig. Det kan være samme, og at 
Matteus ble kalt Levitten og dermed ble til Levi, eller at Levi 
etter hvert tok det jødiske navnet Matteus, som betyr Jahves 
gave, for å vise at han var blitt en ny mann etter møtet med 
Jesus. Når vi kommer til pinsefortellingen, og det står at de 
elleve var samlet, er det ingen Levi der lenger, bare tolleren 

10. søndag i treenighetstiden
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Matteus. («Hvem er hvem i det nye testamentet», s.165.  
Ronald Brownrigg.)

Er disippelen Matteus forfatteren av Matteusevangeliet? Det 
er i hvert fall skrevet i kretsen rundt disippelen Matteus. Det 
trenger ikke være samme mann, det kan være to eller tre ulike.

Levi eller Matteus var fra Galilea, Jesu område nord i Israel. 
Han var jøde og toller i Kapernaum i følge tradisjonen. Å være 
toller mellom de ulike provinsene var et forhatt yrke. Du jobbet 
da med penger og ikke minst for fienden, romerne. Og de var 
en uglesett yrkesgruppe. Sett på som urene, hadde de ikke ad-
gang til templet. Men Jesus lar dem komme inn, og spiser og 
har det kult med dem. Det var ikke populært blant mange som 
mente at de selv fulgte reglene korrekt...

Tema: å høre til
Det er ikke de friske som har behov for lege, men de syke, sa 
Jesus. Hvem er best kristen, hvem får lov til å være med? 
Allerede de første kristne diskuterte dette. Helt siden det store 
underet som skjedde på pinsedagen, da 3500 mennesker med 
ulik bakgrunn, fra alle verdens kanter, fikk høre om Jesus 
på sitt språk og så ble døpt. Helt siden den gang har det blitt 
diskutert: Er det grenser for hvem som kan være med? Kan 
alle være med i det gode selskap? Kan hvem som helst bli en 
kristen, bli døpt, eller må man være på en spesiell måte? De 
første kristne diskuterte, burde hedningene bli jøder først, og 
så kristne?

Men de skjønte snart at nei, det var ikke viktig. Det viktige var 
det de var sammen om: Troen på Jesus.

Det er så mange som vil prøve å skape skiller, som sier at det 
betyr noe hvordan vi ser ut, hvilket kjønn eller ikke minst 
hvilken legning man har, hva slags farge huden vår har, om 
man er gammel eller ung, liten eller stor, funksjonsfrisk eller 
har en funksjonshemning. Men det er ikke viktig. Jesus viste 
det gjennom sitt liv, gjennom sitt møte med mennesker, og når 
han kallet disipler. Han kalte, og den som kom og ble med, var 
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en av mange. Ikke delt inn i A-medlemskap eller B-medlem-
skap. Jesus så etter hva som bodde i ens hjerte. Det var nok for 
ham, til å velge sine disipler. Sine følgesvenner.

For Jesus sa til sine venner: Meg er gitt all makt i himmel og 
på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i 
det dere døper dem i Faderens og Sønnens og Den hellige 
Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og 
se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Vi får være 
med på det i dag. Det skjer i våre kirker rundt om. Er vi de 
som åpner opp og ber folk inn, tør vi være som Jesus og være 
sammen med de utstøtte av i dag, selv om det koster oss litt? 
Jeg vet med meg selv at jeg har et stykke vei å gå, men jeg vet 
òg at Jesus har rom for meg også, tross alt. Og jeg håper at jeg 
formidler det til de jeg møter i min prestegjerning. Den rause 
Gud som du er god nok for i deg selv. Når medisinen for de 
syke er å få være på festmiddag med Jesus, da er det mange 
som får lov å være med.

Bruk gjerne denne inngangsbønnen fra «Syng tro» på en dag 
som denne: 

 I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn.
 Jesus Kristus er verdens lys.
 Han er verdens håp.
 I han er ingen jøde eller greker, katolikk, protestant eller  
 ortodoks.
 Vi er alle ett i Kristus
 I han er ingen svart eller hvit, kvinne eller mann, barn, ung 
 dom eller voksen.
 Vi er alle ett i Kristus
 I han er ingen rik eller fattig, herre eller slave, vellykket  
 eller taper.
 Vi er alle ett i Jesus Kristus
 Han er verdens lys.
 Han er verdens håp. 
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Salmeforslag
618 Vi er et folk på vandring
854 No stig vår song
621 Nå dekkes bordet
897 Å denne kilde
608 Når vi deler det brød
483 Deg å få skode (ikke Skoda)

Hanne Kleveland
Meninghetprest i Grorud menighet
hk667@kirken.no
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 Bill.mrk.: 
 Såret hønemor inviterer  
 fortsatt inn.
 11. søndag i treenighetstiden - 20. august 2017

 Prekentekst: 
 Matt. 23,37-39

 Lesetekster: 
 Rom 9,2-5;10,1-4 og Jes 64,6b-65,2

Innledende
Vi er midt i treenighetstida og vi møter en meget sterk  
evangelietekst. Det er ikke til å komme utenom at den har en 
tydelig dobbelthet; på den ene siden et sterkt domsutsagn av 
Jesus med såre undertoner, og på andre siden et fantastisk 
vakkert bilde Jesus bruker om seg sjøl som ei hønemor.  
Nærmere bestemt dom og evigsøkende nåde. Teksten har så 
mye mettet innhold, og så mange ulike aspekter, at  
predikanten kan hende er nødt å følge et spor, for å få en  
konsistent og ikke alt for omfattende preken. 

Det er en tekst med sterk adressat til det jødiske folk, ved dets 
symbolske representanter. Men kan hende like mye er det 
til disiplene, og dermed også til oss kristne til alle tider. Den 
røde tråden i alle tekstene i dag, er at Guds folk ikke vil ta i 
mot budskapet fra Messias. Det er interessant å se hvordan 
profeten Jesaja viser til at jødene ikke forsto Guds hjerte for 
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dem. Teksten fra Det gamle testamentet er trolig skrevet fem 
hundre år før Jesu fødsel, og Israelsfolket satt da i fangenskap 
i Babylon. 

Teksten er også et viktig vitnesbyrd om en Jesus med sterke 
følelser. Også i dag er den derfor relevant. For det ville være 
naivt å tro at avvisningen av Messias ikke er tilstede i dag, 
blant oss, i vårt land. Det gjelder altså ikke bare ”de andre”. 
Folk i dag avviser også invitasjonen fra Jesus, men han gir ikke 
opp. Den homiletiske balansekunsten er som alltid, i møte 
med en slik domstekst, å holde fast ved aktualiteten og alvoret 
i dommen, samtidig som evangeliet og nådebudskapet trer 
tydelig frem. 

Kontekst for evangelieteksten. Overordnet setting og struktur. 
Matteus 23 har sin paralleltekst i Lukas 13. I Lukas blir Jesu 
sin sterke ytring plassert litt annerledes i kronologien, men 
samtidig tar Lukas opp igjen tema i kap.19, og da i samme 
situasjon som Matteus omtaler det. Sterkest er det skildret i 
Lukas, da Jesu gråt. Det er unikt.

Vi er nødt å se vår tekst inn i den helhetlige konteksten hos 
Matteus og hvordan han fremstiller Jesu polemikk mot de 
skriftlærde og fariseerne. Vi er oss bevisst den jødiske kontekst 
til Matteusevangeliet, og den da pågående konflikt mellom det 
kirkemiljøet Matteus befant seg i og den dominerende repre-
sentasjonen av en type jødedom i Matteus sin samtid. Luke 
Timothy Johnson hevder, i sin overordnede analyse av dette 
tema i Matteusevangeliet, at dette ikke er et generelt angrep 
fra Jesus på det jødiske folk som sådan. Det er enda mindre 
et uttrykk for antisemittisme. Vi må heller forstå det som et 
angrep på de jødiske lederne i Matteus sin egen samtid, mener 
Johnson. Polemikken etablerer distanse og distinksjon mellom 
rivaler som hevder de er autentiske representanter for den 
sanne jødedom og Guds folk.    
    
Vi kan strukturere teksten kort slik:

 1. vers 37 - Klage over Jerusalem og en beskrivelse av Guds omsorg.
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 2. vers 38 - Advarsel om følgene ved ikke å vende om (domsord).
 3. vers 39 - En profeti om Jesu siste komme.

Vers 37 
Her skjer det et skifte i synsvinkelen. Før anklaget Jesus de 
skriftlærde på avstand. Jesus stiller seg nå ikke lenger oven-
for folkets ledere, men sammen med folkets hovedstad. Den 
store smerten her er at frelsen ikke blir tatt i mot. (Kvalbein, 
1998, s.190 ff). Steining var viktigste form for dødsstraff blant 
jødene. Stefanos ble steinet. I GT blir det ikke spesielt nevnt at 
profetene steines. Men i NT-tekster er det fremhevet. Jerusa-
lem blir morderbyen. (Matt 22,6, Åp 11,7 f). Men mest av alt er 
Jerusalem sentrum for Guds frelseshandling, og mål for troens 
vandring (Acta 1,4, Åp 21,21), (Kvalbein, 1998, s.190 ff). Nils 
Alstrup Dahl kaller verset en vemodsfull klage som munner ut 
i en domstrussel. Viktig å merke seg her, er at vi selvfølgelig 
er i maktens sentrum, i Jerusalem. Det er her Jesus blir avvist. 
Byen blir sett på som innbyggernes mor (Dahl, 1965 s.279f). 
Mogens Müller hevder på sin side at fordoblingen “Jerusalem, 
Jerusalem” kun her opptrer i denne formen, som er en  
transkripsjon av det hebraiske. 

I vers 37b skifter perspektivet, da det nå gjelder Jesu egen erfa-
ring, mener Müller videre. Han peker også på kjente GT-forbil-
der for dette. Bilder som for eksempel finnes i Deutr. 32,10-11. 
Hans Kvalbein går også litt inn på dette vakre fuglebilde. Han 
peker på at dette i GT er et bilde på Guds omsorg for sitt folk 
(Sal 17,8,91). Utsagnet innbefatter alle forsøk, både i nåtid og 
fortid, på å beskytte Jerusalem mot seg sjøl. Jerusalems barn 
er ikke bare byens barn, men inkluderer alle israelitter. Utsag-
net "og dere ville ikke” minner om 22,3 (Müller, 2000, s.486ff).

Vers 38 
“Huset blir forlatt!” eller “ ditt hus blir lagt øde”. Dette er en 
usikker referanse til tempelet i 23,38. Dahl skisserer opp at det 
siktes til byen eller innbyggernes bolig. Eller tempelet. (Dahl, 
1965, s. 279f). Uansett er det et svært innholdsmettet domsord 
fra Jesus. Går vi til GT, ser vi likheter til dette før tempelet ble 
ødelagt i år 587 f.Kr. (Jer. 12,7.33.5; 1.kong 9,7-9).
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Vers 39
Går vi videre til vers 39, ser vi ifølge Dahl det logiske motivet 
for at Gud skal forlate byen og dets tempel: Innbyggerne skal 
ikke få se Jesus mer før han skal hylles som den kommende 
konge (Dahl, 1965 s.279f). Dahl hevder også at “Velsignet være 
han som kommer” er et jubelrop ved kongeinntog ved Sion. Vi 
kjenner det også fra Jesu inntog i Jerusalem. “I Herren navn” 
kan forbindes med “velsignet” (1.Sam 17:45). Når Messias 
kommer i sin herlighet, kommer han til Jerusalem og vil bli 
hyllet som kongen. Trolig kommer siste del av verset fra Salme 
118,26.  

Prekenmomenter
Hønemor! Hva assosierer vi med dette ordet? Det kan opple-
ves både positivt og negativt. Det kan sitte nybakte mødre med 
dåpsbarn på kjerkebenken denne søndagen, og bestemødre og 
oldemødre. Mange mener at våre trosopplærings- og  
menighetsaktiviteter er for overbeskyttende og “snille”.  
Dette passer ikke alle typer mennesker. Å få «hønemor» slengt 
etter seg kan være negativt, i alle fall hvis dette ordet er ment 
å antyde at en har beskyttelsesmekanismer som er i overkant 
sterke, for eksempel i forhold til eget barn.

Hvem har lyst å være en karikatur av noe grunnleggende godt? 
Det kan smake av noe som er for mye av det gode. Godhet blir 
dominerende. En kjærlighet som skjemmer bort, og ikke vil 
sette grenser. Som ikke vil sette avkommet fri. Som far kjenner 
jeg meg igjen i disse tingene.

Hønemor kan være en karikatur. Mange har karikerte inntrykk 
av våre menigheter, som kjedelige, trygge og overbeskyttende 
fellesskap. Men hønemor kan også være karakter. Det beste en 
kan tenke seg. Et ønske om å gi alt for sine. Som skaper trygt 
vern, bygger tillit og fremmer sunn utvikling. Ubetinga  
kjærlighet med gode grenser.  

Vi holder oss til den gode varianten av hønemor. Ei som vil 
samle, verne, beskytte, og gi trygghet og tillit. Utruste sine til 
framtid og håp. Morsinstinkt med karakter og styrke.
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Så la oss for Guds skyld håpe det er et snev av hønemor i våre 
menigheter. Mange kaller kirken for ei mor. Katolikkene er 
flinke til det. I vår lutherske tradisjon har vi mye å lære. Vi 
splittes opp i mindre og mindre menigheter og forsamlinger. 
Utviklingen synes å eskalere etter kirkemøtevedtaket omkring 
likekjønnet vigsel. I stedet for å stå sammen, for å være en stor 
og robust tilflukt og varme vinger for det norske folk.

Gode koselige kristne fellesskap er fint og viktig. Men i dag 
dras vi med inn i noe mer. Vi dras inn i lidenskap. Jesus er 
sår. Han setter seg sjøl i den sårbare hønemor-posisjonen, og 
vil samle, verne om, og ruste oss for livet. Men mange gjør 
motstand. De vil simpelthen ikke. Vi opplever det også her til 
lands. Vi inviterer inn til trosopplæring og gudstjenester. Men 
mange vil ikke komme. I møte med en slik slapp sekularisert 
folkekirkevirkelighet, er det godt å høre budskapet om en Gud 
som er langmodig, barmhjertig og rik på nåde. Det er som 
ei vitaminpille. Han gir oss ikke opp, tross alt. Vi kalles i en 
slik situasjon til ikke å miste motet, men til å fortsette å be og 
arbeide for Guds rikes sak. 

Passion heter det på engelsk. Passion er lidenskap. Og passion 
er lidelse. Og begge deler er Jesus. Og begge deler bør kjenne-
tegne våre menigheter. Jesus inviterer igjen og igjen. Som ei 
hønemor. Dét er nådebudskapet denne søndagen. Vi tror på 
en Gud som ikke slutter å invitere. Og når dåpstall synker, og 
kjernemenighet er i ferd med å skrumpe, så kan vi holde frem 
dette håpet. Til syvende og sist er det Jesus selv som inviterer. 
Og han gir aldri opp. Sjøl om vi mennesker kan bli trøtte og 
motløse. Et nytt kirkesemester etter sommeren kan brukes til å 
gi friskt mot. Og til å sette fokus på at vi som kommer til kirke 
og menighet, faktisk tar godt vare på hverandre og skaper gode 
fellesskap. 

Mulige salmer:
795 I østen stiger solen opp
240 Måne og sol, skyer og vind
488 Ingen er så trygg i fare
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591 Det skjer et under i verden
819 Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig
617 Vårt alterbord er dekket
415 Alltid freidig når du går

Kilder:
Dahl, Nils Alstrup (1974 2.opplag) – Matteusevangeliet del 2 – 
Universitetsforslaget 
Giertz, Bo (1984) – Förklaringar till Nya testamentet, førsta 
delen – Verbum
Johnson, Luke Timothy (2010) – The Writings of the New 
Testament: An Interpretation. SCM Press
 Kvalbein, Hans (1998) – Fortolkning til Matteusevangeliet – 
Luther forlag
 Müller,Mogens (2000) – Kommentar til Matthæusevangeliet, 
(Dansk kommentar til Det nye Testamente (DKNT) 3) - Aar-
hus Universitetsforlag

Thore Wiig Andersen
Kapellan i Øyestad sokn, Arendal prosti, 
Agder og Telemark bispedømme
thorewiig@yahoo.no
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 12. søndag i treenighetstiden – 27. august 2017

 Lesetekster: Sal 116,1-9 og Luk 15,11-32

 Prekentekst: Ef 2,1-10

Tekstene
Det er kraftfulle tekster som møter predikant og tilhørere 
denne sensommersøndagen som er valgt ut som 
temagudstjeneste nummer 1 for reformasjonsjubileet. Lukas-
teksten er den kjente beretningen om den bortkomne sønnen, 
eller «sønnen som kom hjem», som det står i Bibelselskapets 
2011-utgave, mens Salme 116 er en takkesalme fra en som ble 
reddet fra døden eller dødsfare. Den oppsummerer: «Jeg får 
vandre for Herrens åsyn i de levendes land» (v 9). Fortellingen 
om den bortkomne sønnen summerer på lignende vis: «For 
han, din bror, var død og er blitt levende» (v 32).  Avsnittet 
i Efeserbrevet kretser rundt samme tematikk – «dere var 
en gang døde..» (v 1), «men (Gud) gjorde oss levende med 
Kristus» (v 5). 

Frelseshistorien rammet inn
Efeserbrevteksten kan ses på den første av tre fortellinger som 
innebærer bevegelse: fra å være under synd og misgjerninger 
til å være levende (2,1-10), fra å være uomskåret eller 
hedninger til å bli en del av Guds familie (2,11-22) og til slutt 
denne bevegelsen sett gjennom Paulus sitt liv og kall (3,1-
13). Det er klare endringer fra en tilstand til en annen. Hele 
frelseshistorien er rammet inn i fortellingene: En gang var 
dere syndige/uten Kristus/hedninger – men nå er det helt 

Fra død til liv
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annerledes, nå er dere frelst/Guds familie. Og fra denne 
tilstanden er vi skapt til å vandre i gode gjerninger/vokse 
til et hellig tempel. I den første fortellingen, prekenteksten, 
blir dette enda tydeligere ved at verbet peripetien (gå 
omkring) innleder og avslutter avsnittet; vers 2- da (pote, 
relativt pronomen) gikk dere rundt/som dere en gang 
levde- i misgjerningene og syndene (v 1). Men nå – frelst 
ved tro – går vi fortsatt omkring (peripatein v. 10), men ikke 
lenger i synd men til gode gjerninger for at vi skulle gå inn i 
dem. Avsnittet minner om begynnelsen på Kolosserbrevets 
3 kapittel. Kol 3,7 er så å si identisk med vers 2 – da levde 
dere slik (hor urenhet osv.), men legg det nå av (Kol 3,8 ff). 
Men en forskjell er at mens oppfordringene til å legge av seg 
hissighet, ondskap osv. er motivert ut fra at de er reist opp 
med Kristus i Kolosserbrevet, er dette tonet ned i denne delen 
av Efeserbrevet. Det er først senere i brevet forfatteren går 
inn på konkrete etiske anvisninger (ikke stjele, lyve, snakke 
ondt om hverandre ol 4,17ff). I vårt avsnitt er vekten det 
Kristus har gjort for oss.  Det å leve i synd utgjør fortid, mens 
det i Kolosserbrevet er en veksling, det er et den gang – et 
da – men også et nå. Siden det er så mange paralleller til 
kolosserbrevteksten kan det være verdt å legge merke til at 
denne teksten også utfolder dødsmotivet, men noe annerledes 
enn vår tekst: «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med 
Kristus i Gud … Så la det jordiske i dere dø» (Kol 3,3-5). I 
Kolosserbrevet er dere døde, i Efeserbrevet var dere en gang 
døde, men er nå levende. 

Fra død til liv
Vi vet ikke hvem som forfattet Efeserbrevet, som trolig ble 
sendt til flere menigheter i Lilleasia. Benevnelsen «I Efesos» 
(1,1) mangler i de eldste håndskriftene.  Men vi kan likevel si at 
vi i denne teksten finner en paulinsk hjertesak, satt på spissen 
i vers 8 og 9: For av nåde er dere frelst.  Hele to ganger skriver 
forfatteren dette i den korte perikopen, andre gangen legges 
det til «ved tro» - og så sies det nok en gang som negasjon: 
«Det er ikke deres eget verk, men Guds gave» (v 8). Dette 
gjentas med litt andre ord i vers 9. Det er ikke så underlig at 
denne teksten er valgt til reformasjonsjubileet.  
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Likevel er det ikke «frelst av nåde» Bibelselskapet har satt til 
overskrift på teksten, men «fra død til liv». Jeg tror det er en 
riktig fortolkning av avsnittet. Dette motivet er vel så sentralt, 
og kan kanskje ses på som en forutsetning for nåde-frelse 
motivet. Avsnittet innleder med direkte tiltale: «Dere var 
døde». Det er en drastisk innledning. Så tydelig er forfatteren. 
Dette går over i et inkluderende «vi» i vers 3.  Mens vers 
2-4 er å forstå som en slags innskytelse eller forklaring og 
utbrodering av vers 1. Interessant nok legger forfatteren an et 
kosmisk perspektiv, det er ikke bare synd en levde under, men 
herskeren i himmelrommet. I slutten av brevet (6,12) kommer 
forfatteren tilbake til dette motivet, som er introdusert i 
1,21-22 og tatt opp i 3,10. Det levner ikke særlig tvil om at 
forfatteren ser på syndens og dødens rike i sammenheng 
med en omfattende kosmologisk tilstand. Er det derfor han 
legger så stor vekt på oppstigning (4,8f) og himmel (1,20)? 
Det er ikke bare synd, men et kosmos befolket av makter og 
åndskrefter, mennesket befris fra. Spørsmålet er hvordan vi 
fortolker motivet. Må vi overta forfatterens kosmologi, skal vi 
avmytologisere, eller uttrykker denne fremmede språkbruken 
noe vesentlig – noe om det uforståelig onde i tilværelsen? 
Interessant nok er kosmologi verdt å undersøke også sett i lys 
av samisk kosmologi, som synes annerledes enn mye av den 
norske. Trolig lever ulike kosmologier ved siden av hverandre. 
Her gjenstår interessant teologisk arbeid.

Uansett: Etter denne innskytelsen kommer endelig vers 5 med 
hovedverbet (ble - gjort levende - sammen – et sammensatt 
verb synzåopoiein). Vers 5 hevder altså at vi - som var døde – 
ble levende sammen med Kristus.  Men i motsetning til mange 
andre steder i NT (Rom 8,11, 1.Kor 15,22,36 ol.), snakkes det 
neppe her om en framtidig endelig oppstandelse. Nei, denne 
oppstandelsen (som i Kol 2,13 hvor samme verb brukes) ser 
ut til å ligge i fortiden «gjorde han oss levende». Når en så 
leser vers 6 kan det se ut som om det er tre trinn i dette: Gjort 
levende (v 5), reist opp (v 6), satt i himmelen (v 6). Dette 
er altså noe som har skjedd. Det er et nå som har inntruffet 
ved Kristi oppstandelse kontrastert til det som var tilstanden 
den gang de var døde.  Men dette går altså enda lenger ved 
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uttrykket «og satt oss i himmelen med ham». Likevel i kontrast 
til 1,20., for det er bare Kristus som sitter ved Guds høyre 
hånd. Menigheten har altså gått fra død til liv – nå! Dette er 
ikke bare noe som en gang skal skje – at døden skal overvinnes, 
og at vi skal sitte i himmelen ved ham. Det har inntruffet. 
Noen himmelflukt er det likevel ikke antydninger til i brevet. 
Kapittel 4 og 5 drar opp en rekke større og mindre utfordringer 
for de troende, de bør kutte ut råttent snakk, snakke sant, 
slutte å stjele og ikke drikke seg fulle. Her er det realisme, så 
helt i himmelen er de troende altså ikke moralsk sett. Men 
nettopp kombinasjonen er tankevekkende, og poenget i 
teksten; de har gått fra død til liv. Ja, hele kosmos er utfordret, 
så mye at de troende – sett fra selve sakens kjerne, i det meget 
dristige språket til denne forfatteren – sitter i himmelen 
ved Jesus Kristus. Døden er overvunnet. Og samtidig må de 
kjempe med vanlige prosaiske synder.

Fra død til liv er altså tema. Men noe annerledes enn i de 
to andre tekstene, som på sett og vis er mer forståelige og 
almene. I tilknytning til beretningen om den bortkomne 
sønnen skjønner vi at en kan gjøre så fatale valg, at det er som 
en var død. De fleste av oss har kanskje kjent på det, i alle fall 
flekkevis: Å ikke kjenne seg selv igjen. Å være borte fra seg 
selv, å tenke – er dette meg? Det er da ikke sånn jeg er! Dette 
fallet kan bli så dypt at en er som en død. Salmisten skriver 
om noe litt annet, et liv som er utsatt for fare men som vant 
livet. Det kan f.eks. mennesker som har vært alvorlig syke 
kjenne på, som har vært i en dyp depresjon eller vært vitne 
til andres, f.eks. barns, alvorlige sykdom. De kan kjenne seg 
igjen i «han kom meg til hjelp da jeg var langt nede» (Sal 
116,6). Men Efeserbrevets bevegelse fra død til liv kretser om 
noe annet: Guds nåde, kjærlighet og Jesus oppstandelse kan 
fri oss fra død og har gjort oss levende. Språket er intenst. Det 
er ikke snakk om kristendom som en interesse, kulturaktivitet 
eller hobby. En kan spørre: Hvor ble det av menneske først 

– kristen så?  Det er alvor – det er en dyp bevegelse i det å 
høre til den oppstandne. For det er bare i og gjennom ham 
at mennesket settes inn i en ny status, ikke bare som levende, 
oppreiste mennesker, men allerede i himmelen. Men bare i og 
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gjennom Guds nåde, som er helt avgjørende.
Den neste fortellingen (2,11-22) bruker et nærmest like 
dramatisk språk: «drepte fiendskapet», «rev ned muren som 
skilte». Der er et annet bilde brukt på de troendes nåværende 
tilstand – også her som noe som er nå: «dere er de helliges 
medborgere og Guds familie» (v 19)

Noe avgjørende i spill
Prekenteksten slår altså fast at noe helt avgjørende er i spill, 
det er snakk om liv og død i et her og nå.  Nåden er ikke 
kakepynt og ferniss, det er ramme alvor. Selv om de tre 
tekstene som leses i kirkene denne søndagen er forskjellige, 
er det kanskje likevel en sammenheng mellom prekenteksten 
og de to andre tekstene. Mennesket er ikke helt utlevert til 
seg selv. I en verden hvor vi visselig skal dø, hvor dødenes 
krefter melder seg hver gang vi slår på en nyhetssending, hvor 
muligheten for å skade andre eller bli skadet er rikt til stede, 
hvor vi trår så feil at vi av og til ikke kjenner oss selv igjen, hvor 
sykdom og ulykke kan slå inn – finnes det noe mer, et håp, et 
liv gjennom og i livet. Teksten går ut over den eksistensen vi 
umiddelbart kjenner. I en verden hvor mennesket kan tape sin 
sjel finnes det nåde. De fleste av leserne av dette bladet lever i 
en nokså trygg verden. Det er lett å glemme sårbarhet og det 
skjøre livet. Det er lett å glemme at for absolutt alle blir livet 
skjørt, vi vil miste det – og kanskje like alvorlig: Vi kan miste 
oss selv. I alt dette kommer Guds nåde oss i møte – utenfra 

– som en voldsom kraft – og som pur nåde – som sprenger 
tidens grense. Fortid, nåtid og framtid er samtidig nåtid. Ja, 
selv kreftene i kosmos er utfordret, hvordan vi nå enn forstår 
det. I dette blir vi møtt med nåde gjennom Jesus Kristus. Dette 
er både voldsomt, grensesprengende og frigjørende. Vi hører 
til livet – i aller dypeste forstand – døden er faktisk død. Men 
samtidig, i denne tilstanden, er vi også helt vanlige mennesker 
som må minnes om at det er på tide å slutte å stjele, lyve og 
snakke råttent om andre. Men vår tekst fokuserer ikke så mye 
på det. Her slås det fast at nåden ikke hviler på gjerninger, den 
er en gave. Gjerningene ligger der bare og venter, lagt der for 
at vi skal gå inn i dem. Men det alt bygger på er Guds verk.
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Mulige salmer:
325 Som når et barn kommer hjem om kvelden                                                                                                  
333 No kallar sol og sommarvind                                                                                                                              
336 Nå, fryd deg kristne menighet (Luther)                                                                                                           
348 Armon lapset

Noen aktuelle takkesalmer:                                                                                                                                
358 För at du inte tog det gudomliga                                                                                                                  
376 Jag kan icke räkna dem alla                                                                                                                          
371 Om alle mine lemmer

Kilder:                                                                                                                                               
Lincoln t. Andrew. World biblical commentary. 
Ephesians. Word books publisher, Dallas 1990                                                                                                            
Best. Ernest: A critical and exegetical commentary on 
Ephesians. T&T Clark, Edinburgh 1998

Stig Lægdene 
Rektor Kirkelig utdanningssenter nord (KUN)                                                        
stig.laegdene@kun.uit.no
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 3. september 2017

 Lesetekster:
 1. lesning: Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du gledet  
 meg
 2. lesning: 1 Kor 12,4–11 Nådegaver til hver enkelt

 Prekentekst: 
 Matt 25,14–30 Talentene

1. og 2. lesning
En optimistisk, positiv førstetekst fra Salme 92, en hyllest og 
takksigelse som setter an tonen for orddelen. Denne etter-
følges av teksten fra 1. korinterbrev, hvor Paulus skriver om 
nådegaver. Gavene er forskjellige, men det er én og samme 
ånd. Denne teksten er enkel å knytte opp mot prekenteksten 
om talentene. 

Prekenteksten
Jeg har et elsk/hat-forhold til denne teksten. Men det er en 
spennende tekst å jobbe med! Det er mye å ta tak i, som kan 
tolkes både hit og dit avhengig av hvem som tolker den (og jeg 
tror ikke alle tolkninger er like sunne og gode). Evangelietek-
sten handler altså om en mann som drar utenlands, som eier 8 
talenter. Han fordeler godene til tre av sine tjenere, etter deres 
evner, slik at én får fem talenter, én får to talenter og én får 
én talent. Etter å ha vært borte over lang tid kommer mannen 
tilbake igjen, og da har den tjeneren som fikk fem talenter klart 
å doble til ti, den som fikk to har klart å doble til fire, mens  
tjeneren som fikk én var redd for ikke å prestere, og valgte  

13. søndag i treenighetstiden
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heller å grave ned talenten på et sikkert sted slik at mannen 
skulle få det tilbake i god behold. Tjenerne som hadde doblet 
sine talenter, fikk mye tilbake fra sin herre, men han som  
hadde latt seg skremme til å grave ned talenten ble mannen 
veldig krass mot: Han fratok tjeneren den ene talenten og ga 
den til han som hadde ti, før han kastet tjeneren ut i mørket 
utenfor, «der de gråter og skjærer tenner».  

Talenter – penger, vekt, nådegaver eller verdslige 
talenter?
Er det snakk om en bokstavelig tolkning, er en talent en  
gammel myntenhet eller måleenhet. Den fysiske massen,  
enten det var gull eller sølv eller noe annet det var snakk om, 
har variert fra tid til tid og fra sted til sted. I Athen var det  
antakelig omtrent 26 kg det var snakk om, mens det i Romer-
riket var omtrent 100 libra eller ca. 33 kg, ifølge Store norske 
leksikon. I Bibelselskapets 2011-oversettelse av Bibelen, blir 
jeg opplyst om at én talent tilsvarer 6000 drakmer eller dags-
lønner, det vil si nesten 16,5 år med dagslønner. En talent  
kunne også bli regnet som myntenhet med dens verdi  
tilsvarende massen i gull eller sølv, skjønt denne myntenheten 
ser ut til å ha vært på et teoretisk plan fremfor å bli benyttet i 
det virkelige liv fordi en talent i rent gull vil utgjøre flere milli-
oner kroner i dag, mens en talent i sølv vil utgjøre godt over ett 
hundre tusen kroner. Går man til den greske teksten kan man 
lese ut fra den at det er snakk om sølv / sølvpenger (vers 18). 
En bokstavelig tolkning vil da tilsi at denne mannen nærmest 
var umenneskelig velstående, som bare deler ut fem talenter á 
flere hundre tusen kroner til én tjener, to til én tjener og én til 
én tjener. Dette er veldig store verdier å forvalte for tre tjenere. 
Men det kan kanskje forklare den tredje tjenerens frykt for å 
tape den ene talenten.

Men talenter trenger ikke være fysiske verdier heller i denne 
lignelsen. Særlig hvis teksten leses i sammenheng med den 
andre leseteksten fra 1. korinterbrev, kan det fort tolkes til å 
være snakk om talenter eller nådegaver, men tradisjonelt er 
dette også den vanligste tolkningen uavhengig av tekstrekkene 
vi følger i Den norske kirke. Da kan det være snakk om alt fra  
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nådegavene man snakker om innen Paulinsk teologi, blant 
annet de som nevnes i 1. korinterbrev altså, til naturlige  
talenter man er født med – musikk, sport, kunst, matematikk… 
Hva enn det måtte være. Ofte skilles det mellom naturlige og 
overnaturlige nådegaver i dette henseende, særlig i  
pinsemenigheter. 

Det kan også være snakk om at talentene representerer verdier 
allikevel, men ikke i form av penger og velstand. Kanskje lig-
nelsen peker på viktigheten av å spre gode verdier som neste-
kjærlighet, respekt og åpenhet istedenfor «å grave ned» eller 
underkjenne slike kvaliteter?

Tjenerne
De to første tjenerne, som fikk henholdsvis fem og to talenter, 
viste initiativ og klarte å doble talentene de hadde fått. Den 
tredje tjeneren turte ikke å prøve, så han gravde ned sin talent. 
Det kan være mange grunner til at han valgte dette. Teksten 
selv antyder frykt, men det er også ganske enkelt å legge 
til andre negative egenskaper, som for eksempel apati eller 
manglende ambisjoner. Uansett blir ikke den handlingen godt 
mottatt av mannen som dro utenlands, så den tredje tjeneren 
mister alt og blir dømt og utstøtt. Det kommer ganske klart 
og tydelig frem i teksten at man ikke ønsker å være den tredje 
tjeneren.

Mannen i teksten – et gudsbilde?
Om mannen som ga talentene til tre tjenere da han skulle reise 
utenlands er et gudsbilde, sitter vi igjen med en nådeløs og 
streng gud. Altså langt unna det gudsbilde som gjerne males i 
mesteparten av det nye testamentet, hvor Gud beskrives som 
en kjærlig og tilgivende skaper og far. Da blir denne lignelsen 
stående som en skarp kontrast til for eksempel lignelsen om 
sønnen som kom hjem. Men ser man teksten i sammenheng, 
inngår den i en rekke lignelser om dommen når Menneskesøn-
nen kommer igjen, og mye kan derfor tyde på at dette faktisk 
er et gudsbilde. Dette kan dog være en litt problematisk tolk-
ning, for tror vi virkelig på en gud/Gud som dømmer oss nord 
og ned om vi er redde for å bruke talentene eller  
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nådegavene vi er født med, som dømmer oss nord og ned om 
vi er litt late eller om vi mangler ambisjoner i livet? Det er 
lett å bruke teksten som ren skremselspropaganda i så måte, 
men jeg tror ikke dét er måten å nå ut til folk flest på, fordi 
det heller skaper mer avstand enn samhold mellom kirke og 
menighet. Går det kanskje da heller an å vinkle det slik at man 
kan oppmuntre til å tørre «å hoppe i det», og bruke gavene/
nådegavene/talentene vi har fått? Altså, tørre å bruke  
talentene fremfor å ignorere og «grave dem ned»? 

Det står for så vidt også at mannen ga talenter til sine  
tjenere etter deres evner, og sånn sett kan man si at Gud ikke 
gir mer enn vi klarer å ta imot eller evner å bruke, om mannen 
er et gudsbilde. I så måte er det kanskje ikke frykt den tredje 
tjeneren har som grunn for å grave ned talenten, selv om han 
skylder på det? Det kan være lett å bruke enkelte ting som 
unnskyldning for ikke å gjøre noe, men så faller unn- 
skyldningen fra hverandre om man går den etter sømmene. 

Utlån og renter
Mannen som reiste bort antyder ovenfor tjeneren som hadde 
gravd ned talenten at hvis han var så redd for talenten at han 
gravde den ned, burde han heller overlatt den til de som låner 
ut og krever inn, slik at han i det minste kunne få igjen  
talenten med renter. Det ble bedrevet enkel bankvirksomhet 
på tempelplassen med blant annet veksling (til en stiv pris når 
det gjaldt utenlandsk valuta), pengeinnkreving og toll, og ut-
lån. Om mannen er et gudsbilde og oppmuntrer til investering 
hos bankmennene på tempelplassen, står dette i kontrast til 
Jesu reaksjon da han ankom nettopp tempelplassen og sam-
menlignet virksomheten der med en røverhule i Joh 2,13-14 og 
Matt 21,12. Jøder kunne for så vidt ikke ta renter av hverandre, 
men de kunne gjerne ta renter av hedninger.

En alternativ tolkning?
Jeg hørte i en preken en gang at denne teksten har blitt brukt 
på en litt annen måte innen frigjøringsteologi. Dessverre 
husker jeg ikke hvem jeg hørte dette fra, men det er kanskje et 
spor det kan være verdt å følge. I så måte blir den tredje  
tjeneren «helten» i lignelsen, som tør å trosse  
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maktinnehaveren, selv om det koster ham mye.

Salmeforslag
384 Syng lovsang, hele jorden/Laudate, omnes gentes
547 Syng for Herren, hele verden
539 Dine løfter er mange, din trofasthet stor
326 Gud, lær meg å se
531 Én Gud og alles Fader
406 Han kommer, han er nær oss
401 Gud er nådig, han vil ikke 
437 Her er jeg, Herre
716 Herre, jeg vil gjerne takke

Linett Bjørkto
Student ved TF og fungerende menighetsprest i Mo kirke
linett.bjorkto@rana.kirken.no
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49Artikkeltittel

 14. søndag i treenighetstiden - 10. september 2017

 I Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
 1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
 Matt 20,1–16 Arbeiderne i vingården

For noen år hørte jeg et radioprogram i forbindelse med at 
Norges søndagsskoleforbund feiret sitt hundreårsjubileum. 
Det var bl.a. en som fortalte om minnene fra søndagsskolen. 
Noe som tydeligvis hadde festet seg var hvordan det gjaldt 
å møte opp hver gang for å få stjerne i boken. Stjernene var 
nemlig inngangen til årets høydepunkt, juletrefesten, som ble 
holdt rett over nyttår. Det var en stor premie, og hun møtte 
trofast frem hele året. Stor var derfor forbauselsen, og kanskje 
forargelsen, da det viste seg at noen som hadde begynt på 
søndagsskolen i desember også fikk slippe inn på juletrefesten! 
Hun var neppe klar over det, men som illustrasjon av lignelsen 
om vingårdsarbeiderne må den vel kalles spot on.

Vingårdssøndagen het en gang søndag septuagesima og var 
en del av førfasten. Deretter fikk den en periode som del av 
åpenbaringstiden, før den ved siste tekstrevisjon ble flyttet til 
14. søndag i treenighetstiden, som vanligvis kommer tidlig om 
høsten. Begrunnelsen var en tanke om at den kunne fungere 
som en søndag for oppstart av høstsemesteret etter somme-
ren. Dermed ble også konteksten for søndagen nokså styrende. 
Fokus blir på vingården og arbeidet i vingården som et bilde 
på menigheten. Dette blir svært tydelig i den nyeste utgaven av 

   Vingårdssøndagen

49
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Dagens bønn fra 2014/15:

 Livets Gud, kirkens Herre,
 du har kalt oss til å være arbeidere i din vingård.
 Vi ber deg:
 Bygg din kirke og styrk oss i tjenesten,
 så vi arbeider for deg og vår neste med glede,
 ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre osv.

Denne vinklingen blir også synlig i lesetekstene. Første tekst-
lesning gir bildet av Israel som vingården som Herren selv 
vokter og vanner. Så lenge den ikke gir ham torn og tistel, for 
da vil han brenne opp alt sammen. Den er en variant av  
fortellingen i Jes 5 om Herrens vingård. 

Annen lesning er innledningen av første korinterbrev, med 
tiltalen av menigheten som er helliget i Kristus Jesus og kalt til 
å være hellige sammen med alle overalt som påkaller Kristus. 
Det blir altså en betegnelse på menigheten både konkret for-
stått som forsamlingen i Korint, og som en universell størrelse. 
Hvordan disse hellige faktisk oppfører seg gir Paulus et leven-
de bilde av gjennom resten av Korinterbrevet, og som sådan 
kan denne lesningen gi en relevant sammenligning også inn i 
vår tids menighetsliv.

Passer så denne konteksten sammen med lignelsen om arbei-
derne i vingården? Tja. I beste fall kan det sies at den legger 
ganske sterke føringer for evangelieteksten. I verste fall virker 
den forstyrrende for forståelsen av lignelsen. For det første er 
blandingen av billedbruken litt forvirrende. Hos Jesaja er det 
Israel/menigheten som er vingården, mens Herren driver den. 
Her gjelder det altså å bære frukt. I evangeliet er det derimot 
snakk om de som arbeider i vingården. Hvem er da korinterne, 
druer eller arbeidere? Det er nærliggende å tenke at Jesa-
ja-teksten er såpass forstyrrende at den ikke alltid burde leses, 
jf. også nedenfor. 

Dessuten er hovedpersonen i lignelsen ikke vingårdsarbeider-
ne, men eieren. Noen kommentarer har da også foreslått at 

                 Tekstgjennomgang
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navnet på denne fortellingen burde være «Lignelsen om den 
gode arbeidsgiveren.» Det er måten han behandler arbeiderne 
på som i første rekke er tema. Dette er tydelig alt fra første 
ord (som riktignok er utelatt i Tekstbok for Den norske kirke), 
nemlig ordet «for». Dette «for» viser tilbake til 19,30; «Men 
mange som er de første skal bli de siste og de siste skal bli de 
første». Da får vi også vite at adressatene for fortellingen er 
disiplene, de som har forlatt alt og fulgt Jesus. Det er behand-
lingen av disse (eller, om man vil, de hellige i Korint) det  
gjelder. Setningen gjentas i slutten av lignelsen, men nå i  
omvendt rekkefølge. 

Det handler altså om rekkefølge. Men også om hva som er 
tilstrekkelig. Avtalen med arbeiderne er en dagslønn. I Mo-
seloven (4.Mos 19,13 og 5.Mos 24,15) blir det understreket at 
arbeiderne må betales om kvelden, så de fattige ikke skal sulte. 
For å holde sulten fra livet er det altså nødvendig å tjene en 
denar, enten man har arbeidet hele dagen eller, som de sist 
ankomne, bare en time «fordi ingen har leid oss». Dermed  
handler det også om rettferdighet. Hva er rettferdig? At de 
som har båret dagens byrde og hete skal få mer enn avtalt eller 
at også de som kom sist skal få fylle magen?  Sistnevnte  
alternativ kan kanskje sies å være en uklok arbeidsgiver- 
politikk hvis målet er å få mest mulig arbeidskraft ut av  
arbeiderne, men den er ikke uten paralleller hverken i eller 
utenfor Bibelen. 

Tankene går fort til Israels-folkets sanking av manna i ørkenen 
(2 Mos 16). Som kjent var det nok hver dag til at alle fikk spise 
seg mette, men det gikk ikke an å spare noe til neste dag.  Et 
annet eksempel som raskt melder seg er det gamle sosialistiske 
slagordet «Yt etter evne, motta etter behov». Heller ikke det 
er et prinsipp for lønnsutbetaling som nødvendigvis skaper 
en effektiv arbeidsstokk. Men det går i retning av en annen 
rettferdighet enn den som gir lønn etter mengde (eller type) 
innsats. For hvis det ikke er innsatsen som skal gi belønning, 
så må det vel være noe annet. Da må det vel nærme seg nåde? 
Marx’ slagord (som han hadde arvet fra den kristne sosialisten 
Saint Simon) kan vel sies å innebære et element av nåde, og 
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kan peke mot det dramatiske høydepunktet i vingårds- 
lignelsen: Etter å ha påpekt overfor de murrende arbeiderne at 
de har fått det som ble avtalt, forsvarer han seg med «eller ser 
du med det onde øye på at jeg er god?» Det handler om Guds 
godhet for alle mennesker, uavhengig av innsats. Det er en 
annen type rettferdighet.

Hvor fører så dette oss, ved begynnelsen av et nytt semester? 
Er teksten egnet til å gi inspirasjon for å ta fatt på nye opp-
gaver, enten det er i menigheten eller i andre sammenhenger? 
Ja, kanskje, men ikke nødvendigvis slik det ser ut ved første 
øyekast. For meg er vingårdslignelsen aller mest en ny påmin-
nelse om at det i Guds rike er omvendt. Der er det ikke bare de 
siste som skal bli de første, men de minste skal bli størst og de 
fattige skal bli salige. Da må det nødvendigvis også bli slik at 
de evner og krefter vi har fått tildelt ikke trenger å brukes til å 
bli større eller mektigere eller rikere. Det har jo ingen verdi i 
Guds rike. Tvert imot, vi har fått det vi trenger; vi fikk lønnen 
på forhånd, i dåpen. Da blir det også omvendt: først lønnen, så 
tjenesten. Som en takk for det vi har fått. Kanskje det også kan 
være en inspirasjon til innsats.

Men til sist skal vi ikke glemme det vi begynte med: Det hele 
skal ende med en fest! Også på den måten er søndagsskole-
minnet en god refleksjon over betydningen av vingårds- 
lignelsen. Belønningen kan jo ikke deles opp, for belønningen 
er den store festen. Den utslitte klisjeen om lønn i himmelen 
har (som alle klisjeer) en sannhet i seg. Noen typer lønn får vi 
her i verden, og det er en type lønn hvor det er rettferdig at vi 
får etter innsats. Men det er en annen lønn som ikke kan deles 
eller avkortes. Vi er kalt til å arbeide for den, til å gjøre en så 
god innsats som vi makter, men om arbeidsdagen er kort eller 
lang blir alle når dagen er over invitert til hva som det er  
fristende å kalle – for å bli i bildet – den himmelske juletrefest!
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53Vingårdssøndagen

Forslag til salmer: 
254 For solglans over 
661 Høstens Herre 
616 La din vingård 
529 Vidunderligst av alt 
432 Vi syng med takk

Jørund Østland Midttun
Seniorrådgiver, Kirkerådet 
jormid@msn.com
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 Reformasjonstema 2

 15. søndag i treenighetstiden – 17. september 2017 
 
 Lesetekster:
 Salme 33,1-9 Han talte og det skjedde
 2 Pet. 1,5-9 Innsikt, selvbeherskelse, utholdenhet 
 
 Evangelietekst:
 Matt 7,24-28 Huset bygd på fjell (prekentekst)

Sukk
Jeg vet at det er lite givende, når man skal forberede guds-
tjeneste og preken, å lese om at skribenten er kritisk til tekst-
valg og tekstsammensetning, for det er nå disse tekstene vi har 
å forholde oss til. Men i og med at det er mye stoff å finne om 
dagens tema og tekster på www.kirken.no/reformasjon2017/
ressursmateriell/reformasjon_2017_sondag_17_september.
pdf drister jeg meg til litt kritikk. Jeg håper også at mine kritis-
ke sukk skal føre til noe konstruktivt.

Noen ganger kan man i den helt vanlige tekstrekka ane noe 
om hva de som har satt sammen tekstene har tenkt at dagen 
eller tekstene skal handle om, og at det er en bestemt grunn til 
at man har satt sammen akkurat disse tekstene. Og så kan det 
skje at jeg, i mitt arbeid med tekstene, og i særdeleshet med 
prekenteksten, kommer fram til at teksten handler om noe helt 
annet. Hvordan forholder jeg meg til det? Hva skal jeg være 
lojal mot?

Skaperverket er ikke til salgs
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Ekstra krevende er dette når sentrale kirkelige organ foreslår 
eller legger opp til bestemte temagudstjenester, der temaet er 
eksplisitt uttrykt, og det kan være vanskelig å forstå hvorfor de 
har valgt de tekstene som er satt opp.

Både som teologisk fagmenneske og som ordinert prest i en 
evangelisk-luthersk kirke mener jeg at jeg er forpliktet til å 
arbeide med, slite med og banke på teksten(e) og forkynne det 
budskapet jeg finner der - uavhengig av hva sentrale kirkelige 
organ har ment at jeg bør forkynne.

Skaperverket er ikke til salgs
Når den andre reformasjons-temadagen har skaperverket som 
tema, må jeg si at jeg er forundret over tekstutvalget - og det 
gjelder særlig evangelie- / prekenteksten. Hva har Matt. 7,24-
28 med skaperverket å gjøre mer enn en hvilken som helst 
annen tekst?

Jeg registrerte at da Arbeiderpartiet arbeidet med sitt partipro-
gram i vår, ble det en diskusjon om de skulle ha et eget punkt i 
programmet om distriktspolitikk, som en buffer mot  
Senterpartiets framgang, eller om distriktspolitikken burde 
være noe som kom til uttrykk i programmet som helhet. Med 
dette som eksempel mener jeg at skapelsesperspektivet er, og 
må være, med som et selvfølgelig perspektiv ved alle guds-
tjenester, dåper, nattverdforvaltninger osv., på samme måte 
som nåde, frihet, ansvar, omvendelse, død, nytt liv osv. må 
være det. Derfor må jeg vel innrømme at jeg i alminnelighet 
ikke er så ivrig på temagudstjenester.

I ressursene som er lagt ut for denne gudstjenesten på kirken.
no står det bl.a.: Det er ikke skaperverket eller vær- 
fenomener som er poenget i dagens tekst. Selv om drama- 
tikken i lignelsens bildebruk har sterk relevans i møte med de  
klimaendringer vi ser både i vårt land og i verden. Og så  
skriver man en del om klimaendringene. Merkelig, når man 
først sier at det ikke er det teksten handler om. Og det er jo 
helt riktig. Teksten handler ikke om værfenomener.

                     Tekstgjennomgang
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5715. søndag i treenighetstiden

Den handler heller ikke om byggeprosjekter. Men om man 
skulle være fristet til noen betraktinger om bygging, kan det jo 
være greit å vite at sand ikke er et dårlig grunnlag for bygging 
hos oss. Jeg konsulterte en arkitekt jeg kjenner og fikk  
følgende svar: «Jeg bor jo selv på en sandhaug, og min  
pensjonerte byggingeniørnabo har ved flere høve sagt at dette 
er så fantastisk fordi grunnen i stor grad er selvdreneren-
de. Spørsmålet om hvordan bygget ligger er nok vel så viktig 
som hva det er tuftet på.» Og for egen regning føyer jeg til at i 
Trøndelag, og mange andre steder i landet, er det vel kvikkleire 
man er bekymra for som dårlig byggegrunn.

Men teksten handler jo opplagt om noe annet enn å bygge 
hus. Den handler om å leve etter det man forkynner, eller om å 
forkynne til handling.

Vers 29
En annen ting som er merkelig er at v.29 ikke er tatt med: for 
han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde. 
Jeg kan ikke se annet enn at det er vold mot teksten å droppe 
denne setningen, fordi man slutter ved et komma og fordi 
hovedpoenget i avsnittet, i denne oppsummeringa av  
Bergprekenen, ligger i den setningen: at han talte med  
myndighet, til forskjell fra de skriftlærde. 

Spørsmålet etter og diskusjonen om Jesu myndighet er jo et 
gjennomgående tema i evangeliene, og det spørsmålet  
handlet jo rett og slett om Jesus kom fra Gud eller ikke. Var 
det Guds ord han talte, de ordene som blir til noe, de ordene 
som «skaper hva de nevner»?  Er det ord som får  
konsekvenser - for folk, for livet, for hvordan man lever?  
Matteus gjør sammenhengen mellom ord og handling tydelig 
ved at han, etter denne talen, forteller om en rekke  
helbredelseshandlinger (kap.8-9). 

Jeg oppfordrer alle til å lese også v. 29 i gudstjenesten fordi 
denne avslutninga av Bergprekenen, og evangelistens kom-
mentar i v.28-29, får oss til å gå inn i og se på hva hele Berg
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prekenen uttrykker slik Matteus har satt den sammen, og på 
hvilken måte Jesus utfordrer sine tilhørere.

Fuglene og liljene
Det er ikke unaturlig når man gjør et sånt tilbakeblikk på Berg-
prekenen, og når skaperverket er tema for vår gudstjeneste, at 
ordene til de (oss) lite troende i 6,25-34 trer fram på en særlig 
måte. For fuglene under himmelen og liljene på marka forkyn-
ner Guds omsorg. Skaper-nåden. Når Jesus ber oss om å se 
Guds omsorg og nåde i fuglene og blomstene, blir skaperverket 
mer enn bare en omgivelse eller kulisse for menneskelig liv og 
aktivitet. («Vi må utnytte våre naturressurser», sier olje- og 
energiministeren.) Fordi skaperverket forkynner Gud og fordi 
Gud åpenbarer seg gjennom skaperverket, blir skaperverket 
først og fremst vårt opphav, og opphavet skal vi som kjent 
behandle med respekt (jfr. 4. bud). 

Derfor blir det umulig å tenke forholdet til skaperverket innen-
for den hierarkiske modellen med Gud øverst,  
mennesket i midten og naturen nederst. Vi må tenke det på ett 
nivå: skaperverket, som vi er en del av, åpenbarer Gud. Og da 
blir det utfordrende: hva forteller et skaperverk som blir stadig 
mer dødelig (flom, ras, tørke, dårlig skiføre osv.) om Gud?

Denne måten å se skaperverk og Gud sammen på, kan muli-
gens føre til ren naturdyrkelse, noe som Frans av Assisi er like 
i nærheten av i sin berømte Solsang. Men det trenger ikke føre 
til det. Skaperverket er også brutalt, og derfor er det viktig å se 
det med det perspektivet Jesus gir i Bergprekenen: Det er en 
nåde i det å finnes til, og å ta imot livet dag for dag.

Bergprekenen er ikke en tekst som forkynner en særlig  
kristelig etikk. Vårt tekstavsnitt og ordene om fuglene og  
liljene viser at Bergprekenen gjør krav på å ha allmenn  
gyldighet.
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5915. søndag i treenighetstiden

Luther
Når vi nå først markerer reformasjonen, er det også naturlig å 
søke inspirasjon hos Martin Luther. Og vi trenger ikke å dra 

langt: Hans forklaring til 1. trosartikkel i Den lille katekismen 
(s.1268 / 1280 i Salmeboka): Jeg tror at Gud har skapt meg og 
alle skapninger. Han har gitt meg kropp og sjel, fornuft og alle 
sanser og (legg merke til: her blir det presens) holder dette ved 
lag. Han gir meg klær og sko, mat og drikke, hus og hjem,  
ektefelle og barn, jord og buskap og alt jeg trenger fra dag til 
dag. Han verner meg mot alle farer og vokter meg mot alt ondt. 
Alt dette gjør han av bare faderlig godhet og guddommelig 
barmhjertighet, uten at jeg har fortjent det eller er verdig til 
det. For alt dette skylder jeg å takke og love ham, tjene og lyde 
ham. Det daglige livet vitner om Gud, og om Guds nåde. Når 
jeg tar på meg klær og sko, når jeg kan spise meg mett, når jeg 
kommer meg velberget hjem fra byen, så er det vitnesbyrd om 
og bilde på Gud og Guds omsorg.

Ikke til salgs
Dagene og nåden er gaver vi tar imot. Uten å betale. Gratis.
Gaver er det (vanligvis) en glede å gi. Å dele noe med andre. 
Når livet preges av det perspektivet, taler og lever vi i pakt 
med Jesus. Da er det gode muligheter for at huset både kan bli 
stående og til og med fint å gå inn i.

Salmer
Selv om jeg har uttrykt meg kritisk til både det ene og det     
andre, er det mye godt stoff å hente på kirken.no om alle       
reformasjons-temadagene, også når det gjelder salmer.
Noen forslag fra meg:

290 – Takk gode Gud
254 – For solglans over land og hav
298 – Se universets Herre
310 – Sørg du for meg, Fader kjær
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311 – Kom tilbe med fryd
334 – Du er mi øy i havet, Gud
373 – Hvert et lys i livets natt
391 – Som bonden tek eit fang av markas grøde
500 – Nåden er ditt kvardagskår

Hans Kristian Solbu
Prest i Sverresborg menighet i Trondheim
hs376@kirken.no
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   16. søndag i treenighetstiden (III) – 24. september 2017

  Salme 40,2–6  Herren hørte mitt rop
   Rom 8,19–23 Håpet om herlighet
   Mark 7,31–37  Jesus sa til den døve: Effata

Hvis jeg ble tvunget til å velge mellom syn og hørsel, så vet 
jeg ikke hva jeg hadde valgt.  Å se kanskje. Eller høre. Jeg vet 
virkelige ikke. Jeg har hørt at 70 % av det en husker når en har 
hørt en tale, er noe annet enn det som ble sagt; lukta i rommet, 
temperaturen, alterbildet, hva presten hadde på seg, at koret 
sang nydelige, at det var en grå høstsøndag. Sansene husker. 
Men hørselen gir en spesiell kontakt med omgivelsene. Det er 
den siste sansen som forsvinner, selv når en er bevisstløs eller 
det er rett før en skal dø.
 
Denne søndagens hovedperson – for uten Jesus selv – er en 
mann uten hørsel. Vi møter ham bare hos Markus, og han er 
altså døv og har dessuten vondt for å snakke. Og i møte med 
evangelieteksten har jeg sett på særlig tre mulige innganger til 
prekenene; mannen, ordet og mirakelet.

Mannen
En assosiasjon: Jeg har lest Lars Petter Sveens kritikerroste 
bok «Guds barn», som kom på Aschehoug i 2014. På vaske-
seddelen omtales boka som «historier ingen har lese før, frå 
ei verd alle kjenner til». Ei av historiene handler om Jakob og 
Jakobs far, etter at Jakobs mor døde i barsel. Jakob vokser opp 
med ord som sitter fast, antagelig er han stam. Faren vakler 

   Effata! Lukk deg opp!
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mellom avsky og kjærlighet, og kanskje også skyldfølelse for 
sønnen. Han tar ham med til den ene profeten etter den andre, 
i håp om helbredelse. Av noen blir den rike faren avvist, i møte 
med andre snur far og sønn selv på stedet, av frykt eller av-
smak. Ryktet går om faren som har prøvd det meste og mange 
kommer med velmente råd. Til slutt mister faren troa, og lover 
seg selv at han aldri skal utsette sønnen for noe slikt igjen. 
Inntil enda et tips dukker opp: «Kvifor har du ikkje oppsøkt 
Jesus?». Enda en gang drar de av sted. De ender opp utenfor 
allfarvei på vei mot Kana sammen med en enorm folkemengde, 
bestående av mennesker i samme ærend, som hadde med seg 
barn, gamle, blinde, lamme, urene, vannsirede. På tampen av 
dagen trekker Jesus og følget seg tilbake, menneskene roper 
og ber i skuffelse og desperasjon. Og Jakobs far, den rike og 
bemidlede mannen, som var malplassert i den ellers lurvete 
forsamlingen, trer plutselig frem og roper etter ham. Jesus 
stopper. Det skjer et møte og det skjer et mirakel. Orda sitter 
ikke lenger fast. Og etter hvert blir Jakob en i kretsen rundt 
Jesus.

Jeg lurer på hvem mannen i Markusevangeliet er, utover at 
han var døv og hadde vondt for å tale. Han ble ført frem av 
noen andre, som ba Jesus legge hendene på ham. Slik også den 
lamme ble ført frem og firt ned gjennom taket av fire menn 
(Mk 2,4). Vi vet ikke engang hva slags etnisk eller religiøs 
bakgrunn mannen har. Ønsket han selv å møte Jesus? Var han 
en av disse som hadde prøvd alt allerede uten hell? En som 
ikke orket mer styr eller flere skuffelser? Eller var han en som 
hadde funnet gode måter å leve på som døv med talevansker, 
og ikke egentlig ønska hverken ståket, oppmerksomheten eller 
forandringen? 

Markus lar oss bare vite at Jesus trakk mannen til side, stakk 
fingrene i ørene hans og med spytt berørte tungen, mens han 
sukket mot himmelen og snakket på arameisk. Og at ørene ble 
åpnet og båndet som bandt tungen ble løst så han snakket rent. 
Hva som skjedde etterpå vet vi heller ikke; var han en takk-
nemlig mann, ble han en disippel, hva slags liv dro han hjem 
til?

62 Tekstgjennomgang
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Og resten av den lille fortellingen, eller søndagens evangelie-
tekst, handler mest om geografiske angivelser, og om folket 
som både hadde tro i forkant og ble overveldet av underet og 
det som skjedde i etterkant.

Ordet
Effata. Noen vil kalle det et magisk ord. Det er samtidig almin-
nelig tale, en gresk gjengivelse av ethpattakh på arameisk, som 
var Jesu morsmål, og betyr «Lukk deg opp». Det er et av de få 
ordene som ikke har blitt oversatt til gresk. På linje med «Ta-
lita kumi» som Jesus sier til Jairus datter tidligere i evangeliet 
(MK 5,41), «Abba» i Getsemane (Mk 14,36) og «Eloï, lemã 
sabakttáni» på korset (Mk 15,34). 

Effata har gitt navn til flere bedehus. 

Jeg har undret meg litt over det ironiske ved i det hele tatt å si 
noe til en døv mann. Samtidig er det et ord med en så tydelig 
bevegelse og artikulasjon at det kan ha vært mulig å lese på 
leppene for den som har slike evner. Kanskje var det det første 
ordet mannen kunne høre. Og det siste som ble sagt før han 
selv kunne tale. Uansett må det ha gjort inntrykk eller vært en 
viktig del av det som skjedde for øyenvitnene, siden det altså er 
ett av få ord som ikke har blitt borte i en gresk oversettelse av 
det hele. 

Mirakelet
Nærkonteksten for evangeliet er flere mirakel eller under-
fortellinger; Jesus metter fem tusen, han går på vannet, syke 
bæres frem og blir helbredet, datteren til kvinnen fra Fønikia 
(som er kanaaneisk hos Matteus) blir kvitt en ond ånd i for-
kant. Og etterpå metter han enda fire tusen og gir synet til en 
blind mann i Betsaida.

Jesus var ikke alene om å helbrede; det fantes helbredere da 
som nå, og på et vis skriver altså ikke Lars Petter Sveen bare 
nye fortellinger. Men for folk som møtte Jesus, og for den som 
skrev Markusevangeliet, ble helbredelsene og miraklene tegn 
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på Guds kraft og nærvær. 

I denne søndagens evangelium skjer det altså med fingre i 
ørene og berøring på tungen. Det er så kroppslig, og etter min 
følelse på grensa til ekkelt. Samtidig var bruk av spytt vanlig 
i folkelig legekunst både i den gresk-romerske og den jødiske 
verden. Og det er også med spytt og hender Jesus gir den  
blinde i Betsaida synet tilbake i kapittelet etter.

Hva er det med disse hendene, de som ofte omtales som varme, 
enten de tilhører Jesus, Snåsamannen eller Jan Olav  
Henriksen? Jeg har ikke selv opplevd helbredelse eller  
spektakulære undre. Det er det andre som kan fortelle om, og 
i filmen «Mannen fra Snåsa» fra 2015 gjorde flere av disse 
inntrykk på meg. Men jeg har vært prestevikar i Trøndelag, og 
blitt møtt av Joralfs varme blikk og gode hender på sakristiet 
når jeg har vært liten i møte med store oppgaver i Snåsa kirke. 

Jeg merker at jeg ofte tyr til felleskapet eller skapelses- 
teologien for å forstå undre og mirakler. Hvis Gud hver dag 
holder skaperverket i sine hender og rører det med sin finger, 
da berører Gud meg akkurat nå, og ikke bare meg, men alle. 
Alltid og hele tiden. Og når jeg tenker på Guds finger går tan-
kene raskt til det Michelangelo og det sixtinske kapell i Roma.  
Om jeg ikke har blitt rørt av Guds finger på en like konkret 
måte som mannen i dagens evangelium, så er jeg like fullt 
berørt av skapelsen. Og da sitter jeg jo også igjen med spekta-
kulære undre som livet i seg selv, naturens skaperkraft og alt 
det vitenskap kan bidra med gjennom kloke mennesker.

Miraklene lider også av noen andre problemer. Det er en 
utfordring med all lidelse som ikke erfarer at underverk skjer. 
Og det er en fare for å underkjenne andres liv ved å glorifisere 
helbredelse. Derfor blir jeg særlig skeptisk når noen føres frem 
av andre, slik som mannen i evangeliet. For hvem sitt ønske 
eller hvem sin vilje er det da? Og er det snakk om frigjøring fra 
allerede gode og rike liv som ikke blir sett på som  
fullverdige av andre? Jeg har hørt om døve som blir helt eller 
delvis hørende, for eksempel ved å operere inn cochlear  

64 Tekstgjennomgang
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implantat, og som samtidig opplever seg som svikere og mister 
felleskap eller blir ekskludert fra sitt døvemiljø fordi det å søke 
hørsel blir oppfattet som å underkjenne at det å være døv er et 
fullverdig og godt liv. 

En parentes om forbudet
Og så er det dette underlige forbudet mot å fortelle det til noen, 
som skjer flere ganger hos Markus. Og jo mer han forbød 
det, dess mer gjorde de det kjent. Det er én ting at Jesus ikke 
brukte mannen til underholdning eller for å skaffe seg opp-
merksomhet. Men det står også i kontrast til andre fortellinger 
om det Jesus gjorde. Da døperen Johannes sendte disiplene 
sine til Jesus for å finne ut om han var den ventede Messias, ba 
Jesus dem gå og fortelle hva de hadde sett og hørt: «blinde ser, 
lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og 
evangeliet forkynnes for fattige» (Lk 7,18ff). 

At noe må åpne seg
Effata! Lukk deg opp! For meg er evangeliet denne søndagen 
alt som åpner seg og alt som slipper. «Det er den draumen 
me ber på at noko vedunderleg skal skje» som Olav H. Hauge 
skriver om, med alt som skal åpne seg. Eller Sputniks litt mer 
banale «Lukk opp din hjertedør». Noen ganger er det ørene 
som må åpnes. Andre ganger er det øynene. Av og til er det 
munnen som har vært lukket. Eller hjertet. Sinnet. En knyttet 
neve. En sammenkrøket kropp. Eller flere ting på en gang. 

Salmer
NoS 13: 548 Jesus frelser vi er her
NoS 85: 408,1 Jesus åpne du mitt øre
NoS 13: 12,4-5 Lukk opp dine øyne 
NoS 13: 615 Vi bærer mange med oss
NoS 13: 520 Gå gjennom byens lange rette gater

Kjersti Østland Midttun
Daglig leder i Røa og Sørkedalen menigheter
km445@kirken.no
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 Mikkelsmesse - 29. september 2017

 2 Mos 23,20–22  Jeg sender en engel foran deg
  Hebr 1,5–14 Englene sendes ut for å hjelpe
  Matt 18,1–6.10–11  De små har sine engler hos Gud

Tror vi i kirken fremdeles på skytsengler? Tror vi at alle  
mennesker, og særlig barn, har en skytsengel ved sin side, eller 
er det bare et vakkert gammelt bilde som hang over  
barnesengen i gamle dager? 

Engletroen blir stadig snakket om i vår tid, gjerne utenfor  
kirken. Gjennom kirkeåret møter vi stadig bibeltekster om 
engler. Her får vi en dag for å løfte frem englene og deres  
funksjon, og i særlig grad erkeengelen Mikael. 

Mikkelsmesse var en viktig festdag i katolsk tid, av flere  
grunner. Dagen ble feiret til minne om erkeengelen Mikael, 
som er den eneste erkeengel som navngis i Det nye  
testamentet. I kirkeordinansen av 1539 og i kirkeritualet av 
1685 står det uttrykkelig skrevet: På Sanct Mikael og alle  
englers dag skal det predikes om englene, hvad gavn vi har av  
deres tjeneste. I følge kirkeordinansen skulle denne dagen 
også være en ren høsttakkefest. I vår kirke var Mikkelsmesse 
en av festdagene som ble beholdt etter reformasjonstidens 
forenkling av kirkeåret. Så ble den avskaffet som helligdag i 
Norge under Struence-reformen i 1770, men hentet opp igjen 
av Den norske kirke i tekstboken av 1918. Og i dag har  
Mikkelsmessen egne tekster og bønner. 

    Se, jeg sender en engel foran deg! 

67

NNK3-17.indd   67 25.06.2017   21:43:08



Tekstgjennomgang68

Englene var viktige i Martin Luthers teologi. I sine prekener 
på Mikaelsdagen talte han tydelig om englenes oppgaver. Han 
understreket særlig englenes betydning i kampen mellom de 
gode og onde krefter i livet. I kampen mot Djevelen får  
englene en spesiell betydning, og Luther regnet det som selv-
sagt at kristne mennesker ba om englenes beskyttelse. Han 
fremhevet at Mikaelsdagen også skulle være en takkedag til 
Gud for englenes tjeneste: ”So feiern wir nun den Tag Micha-
elis, unsern lieben Herrn Gott zuloben und preisen, das er die 
helligen Engel uns zum Diens verordnet hat.”

Til denne tekstgjennomgangen hentet jeg frem boken til Eivind 
Luthen, som jeg fikk av ham til jul i 2002, Tusenårsengelen 
Mikael – fra endetids- til vendetidsfigur (Genesis forlag, 1999). 
Historien om erkeengelen Mikael er lang. Ofte er Mikael av-
bildet sammen med dragen som han nedkjemper i Johannes 
åpenbaring (Åp. 12). I ulike legender og apokryfe skrifter (for 
eksempel Judasskriftet) fortelles det at Mikael har vært med 
gjennom hele bibelhistorien, for eksempel at det var han som 
drev Adam og Eva ut av paradiset, at det var han som hindret 
Abraham i å ofre sønnen Isak, at det var Mikael som snakket til 
Moses gjennom den brennende busken på Sinaifjellet, og som 
kjempet med Jakob i 1. Mos. 32,24-29. Det sies også at det var 
Mikael som befridde Peter fra fengselet, og at det var  
erkeengelen som fortalte Maria om den forestående død. 

På Mikkelsmessen i dag er det først og fremst hans rolle som 
barnas beskytter som står i fokus. Vi er i første rekke  
interessert i, og har som prekentekst, den klassiske  
hovedteksten i Mikkelsmessens liturgi, nemlig beretningen om 
barnet som den største i Guds rike og om faren ved å forføre 
de små (Matt. 18,1-10). Enkelte steder har dette vært barne-
gudstjenestens dag fremfor noen. 

Den indre tekstrekkelogikken mellom tekstene denne dagen, 
synes å være som følger: 
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2. Mos 23,20-22: GUDS LØFTE OM SKYTSENGLER. 
Midt i rekken av lover og regler kommer perikopen med løftet 
om engelen som Gud sender foran oss for å bevare oss på veien 
og føre oss til stedet som Herren har gjort i stand. Gud for-
sikrer oss om at han vil sende oss hjelp på veien hvor vi går. 

Hebr. 1,5-14: FORSKJELLEN MELLOM KRISTUS OG  
ENGLENE. 
Selv om Gud har mange engler i sving, er det allikevel ingen 
som står over Guds sønn, Jesus Kristus. Det må vi aldri tvile 
på. Men Gud sender englene i Guds tjeneste for å hjelpe dem 
som skal arve frelsen (v. 14). 

Matt. 18,1-6.10-11: DEN LILLE ER DEN STØRSTE. HUSK 
ALLTID DETTE!
Hvem er den største i himmelriket? Jo, den som vender om 
og blir som barn igjen. Den som gjør seg selv liten som dette 
barnet, han er den største i himmelriket… Og: Pass dere for å 
forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine 
engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt. 
Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne. 

Det er tre tekster som på ulike vis berører tematikken ”engler”. 
Dette gir oss sjansen til å preke på nye måter over tekster vi 
normalt kanskje preker annerledes over, spesielt prekentek-
sten. Slik sett er det spennende at nettopp Matt. 18,1-6.10-11 
er valgt som prekentekst denne dagen. Englene forbindes 
med lek, spill og sang (jf. salme nr. 257: ”Så liflig vi leker for 
Herren”). Kanskje er dette et perspektiv som kan løftes frem 
sammen med prekenteksten (den hellige leken osv.)? 

Å preke på denne dagen gir oss den spennende utfordringen å 
sette engler på dagsorden. Hvor kan vi sende englenes virke i 
verden i dag? Merker vi dem i vårt daglige virke? Har vi opp-
levd englevakt i enkelte episoder i livet? 
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Selv om Mikkelsmessen ikke feires i mange av våre  
menigheter, vil jeg likevel oppfordre til å tenke nytt om å  
innlemme Mikkelsmessen i vårt gudstjenesteliv. Det skaper 
bredde, og er vår sjanse til å snakke om engler i lys av evange-
liet. 

Lykke til! 

Salmetips
257 Guds menighet, syng for vår skaper i lønn
631 Det er makt i de foldede hender

Bettina Eckbo
Sokneprest i Eidskog
bettinaeckbo@hotmail.com 
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 1. oktober 2017 

 Tekster:  
 I Job 19,21–27 Jeg vet at min gjenløser lever 
 2 Tim 1,7–12 Han har gjort ende på døden 
 Joh 11,17–29 og/eller 
 30–46 Jesus vekker opp Lasarus 

 
Oppstandelsessøndagen på høsten
Denne dagen har gjerne blitt kalt for oppstandelsessøndagen 
på høsten. Det handler om Jesu seier over døden, og Guds 
evne til å gjøre noe med situasjoner som tilsynelatende ikke er 
mulig å gjøre noe med. Jobs elendighet. Frelsens umulighet og 
døden selv gir inngangen i det vi skal forholde oss til. Kraftig 
kost for mennesker som sliter, som er i umulige eller rett og 
slett håpløse situasjoner. Inn i dette gis trøst til dem som sliter, 
nåde til tross for umulighet, og håp som går langt utenpå dette 
livet og inn i en større evighet. Likevel – ikke bare der. Nøkke-
len ligger i det faktum at Lasarus ble kalt til å fortsette å leve 

– ikke bare gi trøst til de som måtte ha en forestilling om et liv 
hinsides dette livet, som Jesus like gjerne sikkert kunne brukt 
situasjonen ved Lasarus `grav til å fokusere på, noe han i og 
for seg gjør, men altså; han gir LIV tilbake til Lasarus, og livet, 
det er noe vi kjenner til og kan forholde oss til som mye mer 
konkret enn det som måtte være i det hinsidige. Men at det er 
noe dobbelt i Jesu budskap, er det heller ingen tvil om. Når 
han sier det han gjør til søstrene for å trøste dem, så handler 
ordene hans jo om dobbeltheten. Hvordan kan en ellers forstå 
dette «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, 

17. søndag i treenighetstiden
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skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på 
meg, skal aldri i evighet dø».

Lesetekstene åpner perspektivene ytterligere
Det er inn i dette begge de to lesetekstene snakker til oss i dag. 
På denne søndagen er kanskje en av de kraftigste lov- 
prisningene, og et av de standhaftigste utbrudd for lojalitet til 
Gud, som jeg vet om, vår GT-tekst. Jobs kamp med seg selv og 
Gud, er kraftig kost. Hans plager synes ikke å ha noen ende, og 
alle rundt ham vil få ham til å avsverge sin tro, men han holder 
stand: Han vet at Gud vil både beskytte og gi liv, på tross av all 
elendighet som menneskene rundt ham fokuserer på. 

Også Paulus er opptatt av lidelsen. Han er fanget for troens 
skyld, men fastholder også han at troen er verd å kjempe for, 
og han bruker tydelige, klare og sterke ord om betydningen 
frelse ved Jesus har for oss. Det umulige er mulig for Gud. Om 
det enn, i denne sammenhengen, innebærer en tilnærming til 
metafysiske sannheter likeså mye som etterprøvbare vitenska-
pelige fakta, så er det nettopp inn i troens rom at Paulus for 
teller om sin egen status, men like mye om det som er  
resultatet av Jesu frelsesverk, slik det ikke minst i oppstandel-
sens mysterium blir gjort synlig for oss. Paulus hevder med 
stor styrke at Jesus med sitt komme har gjort ende på døden –  
altså, døden er ikke noe vi skal frykte, men bare ha tillit til 
vil bli en overgang til udødelighet, så merkelig det enn måtte 
høres ut for oss som vet at vi er dødelige alle sammen. 

Ved graven til Lasarus er det ikke dette udødelige som blir det 
viktigste poenget, men for meg like mye at en umulig situasjon 
kan gi nye muligheter – og da skal jeg komme til det jeg ville 
gjort til prekenens poeng denne søndagen: Dette er den store 
«komme ut dagen».
 
Lasarus kom ut
Når du ligger i grava, eller er langt inne i det mørkeste skapet, 
så er det ingen tvil om hva Jesus ber om: Gjør noe med  
situasjonen. I grunnen handler nesten hele bibelhistorien 
om oppbrudd og håp om noe nytt – hvis du gjør noe med 
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det. Selvsagt kunne ikke Lasarus gjøre noe med sin situasjon 
sånn helt av seg selv – men da kommer tilliten til hva Gud selv 
faktisk kan gjøre med en fastlåst situasjon. Han kan bryte det 
destruktive og gi ny konstruktivitet. 

Fra mørke til lys
Abraham måtte bryte opp fra sitt hjemland for å få en ny 
framtid. Gammel var han, og kona hadde ikke gitt ham barn, 
det hadde bare tjenestejenta gjort. Men han får beskjed om å 
gå – om å komme seg ut av den fastlåste situasjonen har var i, 
og reise til et nytt land og slå seg til der. Og etterkommere; de 
skulle bli tallrike som himmelens stjerner. Det skulle tatt seg 
ut om det var i dag, med stengte grenser og passkontroll og 
med sterke innvandringspolitiske hensyn, at en mann kom og 
gjorde krav på noe som helst. Men Herren sa til Abram: «Dra 
bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til 
det landet som jeg skal vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort 
folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli 
til velsignelse.» (1. Mos 12.1). At Gud kaller oss fra mørke til 
lyset kunne vi brukt også mange eksempler på, fra Jesu egen 
forkynnelse. Men for meg handler svært mye av det vi for-
holder oss til av trossannheter, om akkurat dette: Fra det vi 
ikke forstår til det vi forstår. Fra det vi ikke klarer å bære, til 
å makte de utfordringer livet gir. Fra det som er skjult, til det 
som er åpenbart. 

Fra slaveri til frihet
Moses-historien er også en historie om å bryte opp. Her skal 
folket bryte opp fra slaveriet, og igjen – begi seg til det samme 
Kanaan som Abraham, Isak og Jakob hadde blitt lovet. «Si 
derfor til israelittene: Jeg er Herren. Jeg vil føre dere bort fra 
tvangsarbeidet i Egypt og fri dere fra slaveriet. Jeg vil løse dere 
ut med utstrakt arm og med store straffedommer. Jeg vil ta 
dere til mitt folk og være deres Gud. Da skal dere kjenne at jeg 
er Herren deres Gud, som fører dere bort fra tvangsarbeidet 
i Egypt. Og jeg vil føre dere til det landet jeg med løftet hånd 
lovet Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom. 
Jeg er Herren.»  (2. Mos 6.6 ff) 
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Abraham brøt opp. Moses fikk med seg folket gjennom havet 
og ørkenen. De kom til landet som fløt av melk og honning.  (2. 
Mos 33. 3), det tok tid, men de nådde målet – slik det var blitt 
lovet dem. 

Uten at jeg skal filosofere så veldig mye over det faktum at Gud 
«straffer» sitt folk så de blir utsatt for både 40 år i ørkenen og 
fordrives til Babylon etter nye «fall», så ser vi også der – ved 
elvene i Babel – at de føler seg låst. De har blitt offer for egen 
situasjon og synger sine klagesalmer. 

 Salme 137. 
 Ved elvene i Babel satt vi og gråt
      når vi tenkte på Sion. Vi hengte lyrene
      opp i piletrærne. De som tok oss til fange, ba oss om sang,
      de som bortførte oss, ba om glede:
      Syng en av Sions sanger for oss!» Hvordan kan vi synge  
 Herrens sanger
      på fremmed jord?

De fortsatte å synge sangene – de som gav dem tilhørighet, de 
som gjorde at de kjente seg «hjemme» – for hjemme er ikke 
bare et fysisk sted. Hjemme er også en mentalitet. Det var den-
ne mentaliteten som folket bar med seg, og som også profetene 
under fangenskapet i Babylon igjen viste til.  De kunne  
drømme sine drømmer og føle seg forlatt og glemt – men først 
ved å vende hjem ville endringen kunne finne sted. 

Situasjonen var den samme: For Abraham, for folket som ble 
ført ut av Egypt av Moses, for kanaaneerne som sitter og klager 
i Babylon. De var blitt offer for sin egen situasjon. De klager og 
skjønner ikke at skal noe som helst endres, så nytter det ikke 
bare å be eller synge de gamle sangene. Det nytter ikke å klage 
over dager, uker – ja, 40 år i ørkenen. Man kommer ikke vide-
re på den måten. Man får ikke endring av situasjonen på den 
måten. De må bryte opp. De må «komme ut» av sine vante og 
tradisjonelle tankemåter og sedvaner – da først kan endringen 
finne sted. 
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Jesu komme – som oppbruddshistorie
Josef og Maria måtte også ut og gå: De måtte gå for å bli  
skrevet inn i okkupasjonsmaktens skattelister. De måtte gå 
videre da barnet de fødte, etter det som var fortalt dem, ut-
gjorde en trussel for den sittende makten. De var flyktninger. 
Om Jesus sier vi også i liturgiske tekster; født som flyktning 
utenfor ekteskap. Mange marginaliserte grupper som en kan 
dra paralleller til her, uten at jeg skal gjøre noe annet poeng av 
det her, enn følgende: En situasjon som er skremmende. En 
situasjon som er fastlåst. En situasjon som tapper for energi og 
livsmot; skal denne situasjonen endres, så må du ut og gå. Ikke 
bare i fysisk forstand til en bestemt destinasjon, men det nytter 
ikke å sitte på stolen. Det nytter ikke å vente på at underet skal 
komme ovenfra. Det nytter ikke å tro at klagen hjelper. Det er 
til syvende og sist bare du selv og din egen vilje som kan bidra 
til endring. Moralen er: Gjør noe med det! Til og med Lasarus 
måtte ut av graven for å kunne fortsette sitt liv. 

Jesus kaller Peter og de andre disiplene på samme viset. Ved 
Genesaretsjøen får de beskjeden: Kom med meg. Når Jesus 
forlater dem igjen etter oppstandelsen, er det med ordene: 
Gå derfor ut og fortell. Det gode budskapet skal ut og videre 
til alle. Alle kan få muligheten til å gjøre noe med livene sine. 
Men det nytter ikke bare å sitte i sitt lønnkammer å be. Gå! – 
og gjør ALLE til disipler!

Abraham, Moses, Jeremia – alle snakker om «det lovede 
landet» – og at en for å komme seg dit, er nødt til å bryte opp, 
komme seg ut. Gjøre noe med det. For den kristne liturgien 
og teologien blir det gammeltestamentlige løftet om et land 
til noe større, ikke geografisk lokalisert et bestemt sted; men 
verden er stedet og riket kalles Guds rike. Et rike som ennå 
ikke er kommet, selv om det er midt i mellom oss. Men også 
for kristne er kallet å komme seg ut. Noe som i sin tur igjen har 
ført til en sterk misjonsbevissthet som handler om at budska-
pet skal spres, og siden Gud ikke har andre hender enn våre, 
så er det våre hender som må strekkes ut, og våre føtter som 
må gå. Diakonien og misjonen fødes av denne tanken. Kallet er 
hele tiden: Ser du nød, opplever du uro, er noe fastlåst og du 
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bare synes synd på deg selv – gjør det du må. Kom ut! 

Fra kalkede graver til nytt liv
I grunnen er hele Bibelen en eneste stor «komme ut»-fortel-
ling.  Ut fra det som holder nede og det som undertrykker. Ut 
fra det som gir følelsen av manglende verdi. Ut fra det som 
binder deg i forhold til andre mennesker. I dag er det mange 
som forbinder «Komme ut» med det som jeg sikkert også 
kunne fortalt om, nemlig en komme-ut-historie i møte med en 
kirke som ikke ville høre på mine erfaringer og ta dem på alvor. 
Jeg ble selv kalt en gang til prestetjeneste, til tross for at det 
ikke var noe som den gangen tydet på at det skulle kunne være 
mulig. Jeg måtte nettopp «komme ut». Komme ut fra frykten 
for hva de andre ville si. Komme ut fra frykten for å bli avslørt 
og ydmyket. Men min egen frykt og klage til Gud ble mitt 
Babylon som jeg måtte ut av, eller mitt slaveri i Egypt som jeg 
måtte tåle en lang ørkenvandring for å komme ut av. Det var 
kun ved å komme ut av skapet, min egen kalkede grav, at jeg 
kunne komme ut og se at livet var verd å leve, akkurat slik jeg 
kjente det var å være skapt i Guds bilde. Men en klar tanke om 
at «jeg vet at min gjenløser lever». 

Så kan vi også drømme våre drømmer. Så kan vi også leve våre 
liv. Her og nå. Slik som vi er. Med styrker og svakheter som 
ikke skal holde oss nede, men vi kan våge å være konstrukti-
ve. Vi kan komme oss ut av komfortsonen hvor vi synes synd 
på oss selv, og ta på alvor det Jesus roper inn i den kalkede 
graven: Kom ut! 

Forslag til salmer
207, (Event v. dåp: 538) 286, 832/ 532, 604, 899

Nils Jøran Riedl
Sokneprest i Svolvær og Strandlandet
Nils.j.riedl@gmail.com
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 8. oktober 2017

 Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
  Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
  Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor

Den berømte profetien fra Jesaja 53 om Herrens lidende tjener, 
leses som GT-tekst i gudstjenesten, og siteres av Matteus i 
dagens evangelietekst. Skildringen av tjeneren er velkjent, men 
stadig kraftfull og levende. Den som forsøker å lese den sakte 
som for første gang, vil kanskje se det forunderlig  
gjenkjennelige og treffende i den, også om den ikke leses som 
profeti om Jesus.

 Hvem trodde det budskapet vi fikk?
 Hvem ble Herrens arm åpenbart for?
 Hvem skjøt opp som en spire for hans ansikt,
 som et rotskudd av tørr jord?

Skildringen av det som trenger seg fram som et ugress, så å 
si, det som er der uten at vi vil ha det eller har dyrket det frem, 
men som likevel treffer oss og har noe å si oss; en mann som 
kommer i en skikkelse som vekker forakt, i en form som får 
oss til å tro at dette er noen som lider som fortjent. En vi, på 
grunn av hans skikkelse, ikke tror kommer med noe er sant 
eller viktig, men som viser seg å være en som kan berge oss og  
helbrede oss. En som ikke passer inn, men som kommer til 
oss med akkurat det vi trenger. Sånt kan jo skje. Kanskje det 
er nettopp slike folk og hendelser som kan berge oss, fordi de 
river oss ut av våre forutinntatte forestillinger, viser oss noe 

18. søndag i treenighetstiden
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vi ikke kunne sett på egen hånd, redder den som tror han må 
berge seg selv. Sånne folk og sånne hendelser kan skape noe 
nytt i livet som en selv ikke kan greie å skape. Av og til er det 
først når man erfarer det, at man blir klar over hva man har 
manglet, hvilken helbredelse man har lengtet etter. 

 Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget.
 Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.
 Straffen lå på ham, vi fikk fred,
 ved hans sår ble vi helbredet.

Søndagens evangelietekst fra Matteus ender med et sitat fra 
samme Jesaja-tekst. I følge noen kommentatorer er dette  
Matteus' egen oversettelse av den hebraiske teksten (Matt. 
8,17): 

 Han tok bort våre plager
 og bar våre sykdommer.

Sitatet står som konklusjon på en dobbel helbredelsesfortel-
ling. Den første er om Jesus som kommer hjem til Peter og ser 
svigermoren hans liggende til sengs med feber. Jesus rører ved 
hånden hennes så feberen slipper taket og hun kan stå opp. 
Neste del av teksten rommer mange helbredelsesfortellinger 
komprimert ned til to setninger, og betydelig knappere fortalt 
enn hos de andre synoptikerne: 

 Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde   
 ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle   
 som var syke. 

For Matteus er disse helbredelsene i seg selv oppfyllelse av 
Jesajas profeti:

 Slik skulle ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:  
 (…)

Så enkelt og så tydelig synes Matteus å fortelle det: Når Jesus 
helbreder oppfyller han profetiene om han som skal komme og 
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som skal ta bort våre plager og bære våre sykdommer.
Matteus er den eneste av synoptikerne som henter inn denne 
Jesaja-teksten i sin beretning om disse helbredelsene.  
Kommentatorene betoner Matteus bruk av Jesaja-sitatet noe 
ulikt. 

Noen mener sitatet gjør helbredelsene til et tegn på noe annet: 
 Harrington (Daniel Harrington, The Gospel of Matthew, 
Sacra Pagina 1, Collegeville, Minnesota 1991) mener sitatet 
kobler helbredelsene på Jesu lidelse, slik at de ikke først og 
fremst handler om Jesu myndighet, men er en påminnelse om 
at lidelsen er målet for Jesu tjeneste på jorda. Sitatet rommer 
en kritikk av de som fokuserer på miraklene og overser Jesu 
lidelse og død. Hagner (Donald Hagner, Matthew 1 – 13, Word 
Biblical Commentary, Dallas, Texas 1993) mener Matteus 
fremstiller helbredelsene i seg selv som oppfyllelse av  
profetien, men at de dermed også er tegn på Gudsrikets nær-
vær og på Jesu sanne identitet, den som avsløres i slutten av 
fortellingen når Jesus dør på et kors. Her vil det vises at det 
ikke er sykdom, men synd som er den egentlige fiende. Det at 
han helbreder alle syke som kommer til ham, er et tegn på at 
hans død vil gi frelse for alle i endetiden. 

Andre finner det usannsynlig at sitatet er brukt for å gjøre 
helbredelsene til tegn: 
 Luz (Ulrich Luz, Matthew 8 – 20. A Commentary,  
Hermeneia, Minneapolis 2001) mener at sitatet fremholder 
helbredelsen som betydningsfull i seg selv, fordi det er som 
Israels Messias at Jesus kan helbrede med autoritet. Nolland 
(John Nolland, The Gospel of Matthew. A Commentary on the 
Greek Text, The New International Greek Testament  
Commentary, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 
2005) mener at Matteus helt bevisst utelater referansen til 
stedfortredende lidelse fra sitatet, fordi det jo ikke er det som 
skjer når Jesus helbreder i disse små fortellingene.

Det er ikke sikkert forskjellen på disse to betoningene er så 
stor. Men i den grad Harrington mener miraklenes egentlige 
verdi er at de peker bort fra seg selv for å forklare Jesu  
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egentlige identitet, er jeg ikke med. Jeg tror ikke det er ved å gi 
innsikt om de siste ting og forståelsen for den stedfortredende 
lidelse at disse helbredelsene er betydningsfulle. Snarere tror 
jeg helbredelsene er oppfyllelse av profetiene fordi de viser 
hvorfor Jesus skulle komme og hva han skulle gjøre: Han som 
er som et rotskudd av tørr jord, han helbreder og setter fri. 
Sånn er han og handler han også når han dør på korset: Blir 
såret og straffet, gir fred og helbredelse.

Jeg tror ikke han handler bare ved å stråle et håp til oss fra 
endetiden. På forunderlig måte treffer han oss og er levende 
fortsatt. Selv om vi bare har ordene hans og fortellingene om 
ham igjen etter ham, så dukker han stadig opp som et sånt rot-
skudd av tørr jord, sender mennesker og hendelser til oss som 
ekko av det han har sagt, og slik forandrer han hjertene våre. 

Det å fastholde helbredelsene som hovedsaken for oppfyllel-
sen av profetien, og ikke bare se dem som tegn på noe som er 
viktigere, men på avstand, kan tillate en tro på et slags magisk 
nærvær og åpne for en annen type bønn. Den bønnen om  
helbredelse jeg tenker på, er den Leonard Cohen skrev for  
lenge siden og som jeg hørte Solveig Slettahjell synge på en  
konferansekonsert forleden:

 
 Come healing
 O gather up the brokenness
 And bring it to me now
 The fragrance of those promises
 You never dared to vow

 The splinters that you carry
 The cross you left behind
 Come healing of the body
 Come healing of the mind
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 And let the heavens hear it
 The penitential hymn 
 Come healing of the spirit
 Come healing of the limb

 Behold the gates of mercy
 In arbitrary space
 And none of us deserving
 The cruelty or the grace

 O solitude of longing
 Where love has been confined
 Come healing of the body
 Come healing of the mind

 O see the darkness yielding
 That tore the light apart
 Come healing of the reason
 Come healing of the heart

 O troubled dust concealing
 An undivided love
 The heart beneath is teaching
 To the broken heart above

 Let the heavens falter
 Let the earth proclaim
 Come healing of the altar
 Come healing of the name

 O longing of the branches
 To lift the little bud
 O longing of the arteries
 To purify the blood
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 And let the heavens hear it
 The penitential hymn
 Come healing of the spirit
 Come healing of the limb

 O let the heavens hear it
 The penitential hymn
 Come healing of the spirit
 Come healing of the limb

 Sivert Angel
 Førsteamanuensis i homiletikk
 sivert.angel@teologi.uio.no
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  19. søndag i treenighetstiden
 15. oktober 2017

 Reformasjonstema 3: Frelsen er ikke til salgs
 
 Jes 55,1-3 Kom og kjøp uten penger
 Apg 8,4-24 Guds gave kjøpes ikke for penger
 Luk 20,45-21,4 De rikes selvhevdelse og den fattige enken  
 (prekentekst)

Hykleriets forbannelser og enkens skjerv
Tekstavsnittene i de nye tekstrekkene kan synes å åpne opp 
for en noe breiere temaorientering enn i de gamle perikopene, 
eller rettere sagt, ofte er det flere temaer som presenteres.  
Dermed kompliseres også prosessen med å se alle rekke- 
tekstene (dvs. både epistel-tekstene og GT-tekstene) som 
ulike vinklinger på tema, slik som tanken var før. Dessuten 
må forkynneren være nøye med å velge ut et tema som lar seg 
begrense slik at man ikke mister fokus. I tekstavsnittet satt 
opp for 19. søndag i treenighetstiden kan det synes som to 
ulike temaer er oppe til diskusjon; Jesus taler jo til disiplene, 
men i folkets påhør, altså kan dette ses som mer generell etisk 
undervisning.

Hykleri
Hykleri er vel like gammelt som mennesket selv, og synes å 
være uunngåelig i alle kulturer og til alle tider, enda så gjerne 
vi stiller oss kritisk til det, og prøver å bekjempe det. For det å 
plassere hykleri som noe galt og evt. syndig, forutsetter også 
noen premisser; f.eks. at de samme reglene skal gjelde for alle 
i tilsvarende situasjoner. Det er en elskelig idé, som høres bra 
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ut, demokratisk, rettferdig, osv., men alle som har levd litt vet 
at vi på ingen måte klarer å gjennomføre en slik likebehandling 
mer konsekvent. Dessuten finnes det også dem som gjerne 
argumenterer for at det ikke skal være slik. I mange historiske 
samfunn, og også en del i vår tid, er det noen som har privile-
gier, hvilket gjør at de ikke skal behandles likt som andre, og 
derfor er det heller ikke hykleri når de behandles ulikt. Men 
det som jo virkelig setter sinnene i kok, er nettopp det, at disse 
som får privilegiene, krever av andre noe de ikke selv har tenkt 
å etterleve, og dette oppleves umiddelbart og menneskelig som 
urettferdig, uavhengig av religion og politikk. Vi har sannelig 
nok av eksempler på dette fra vår egen tid, men som vi ser var 
altså problemet like stort da Jesus gikk omkring i Jerusalems 
gater.

De skriftlærde
Så litt nærmere teksten; Jesus langer altså ut her mot «de 
skriftlærde», som altså nyter disse privilegiene de har som 
skriftlærde, og nyter at folk ser opp til dem. Og Jesus går til 
og med enda lenger; de utnytter posisjonen sin til å ta inn hos 
enker, og spise alt de orker, formodentlig uten å betale for seg. 
Det kan reises flere spørsmål her; hvorfor er ikke fariseerne 
nevnt i denne sammenhengen, de som jo vanligvis blir slått 
sammen med de skriftlærde som eksempler på skyteskiver for 
Jesu kritikk? Og: Kan det nettopp være at dette med skrift-
kunnskapen er noe som forplikter de skriftlærde? De burde 
vite bedre. Skriftene de er kjente med skulle ha fortalt dem at 
de skulle behandle enker på en bedre måte, og ikke søke heder 
og ære for sin egen del, slik som Jesus antyder at de gjør her. 
Har ikke skriften lært dem noe som helst? Hva skal de da med 
all sin kunnskap? Hvorfor skal de ha privilegier? Jesu syns-
punkt her tør jo være ganske klart og tydelig. Skriftlærde kan 
han ikke med.

Kan dette brukes til å argumentere for en negativ holdning 
til kunnskap og lærdom fra Jesu side? Nei, det blir å trekke 
det for langt. Etter mitt syn er det ikke kunnskapen i seg selv 
som er problemet her, men de kunnskapsrikes holdninger til 
andre mennesker, og til hva kunnskapen skal kunne gi dem av 
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fordeler, altså en misbruk av kunnskap og lærdom. Vi kan ha i 
bakhodet at det er helt slående likheter til vår egen tid, når det 
gjelder nettopp disse diskusjonene.

Når Martin Luther setter seg på Wartburg for å oversette  
bibelen til tysk, så er det nettopp de skriftlærde som skal ut-
fordres; de som forvalter kunnskapen skal ikke ha monopol på 
den, og slett ikke bruke den til å undertrykke andre og grabbe 
til seg selv. «De skriftlærde» var en form for yrkesgruppe i det 
gamle jødiske samfunnet, aktet og respektert, men like fullt 
noe Jesus angriper.

Enkens skjerv
Tema-koblingen til enken som gir alt hun har, er litt  
komplisert, selv om den nok er mulig å utlegge med en viss 
mening. Akkurat hvorfor Lukas her har stilt sammen disse to 
avsnittene er ikke helt tindrende klart for meg, men jeg skal 
prøve å finne noen perspektiver likevel. Det første man kan si 
er at emnet for kritikken skifter; de skriftlærde høster ære og 
beundring på grunn av sin kunnskap, og ikke nødvendigvis sin 
rikdom, selv om sikkert mange av dem var velstående, eller i 
alle fall hadde tilstrekkelig. Kanskje fikk de også lønn fra  
tempeladministrasjonen eller synagogen. Mens enken, som 
gir av sin fattigdom, bringer inn temaet om rikdom i form av 
penger, som et emne. 

Mon tro om ikke man, i alle fall et stykke på vei, kan bruke 
den samme argumentasjonen her. Rikdom i form av penger er 
ikke nødvendigvis et problem i seg selv. Slik som med kunn-
skap og lærdom, så handler det om hvordan penger forvaltes, 
hvordan de brukes, hvorfor de brukes, hvem de brukes på, til 
hvilket formål de brukes. Eller om de brukes for å fremheve og 
glorifisere den som besitter dem, og til å gi dem rettigheter og 
fortrinn fremfor andre. Dette punktet er så skrikende aktuelt i 
moderne samtidsdebatt at det burde vært satt mye tydeligere 
på dagsorden i den offentlige samtalen enn det har vært gjort 
til nå.
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Men altså den fattige enken, som verken har kunnskap eller 
penger, som så vidt har noen småmynter hun egentlig skulle 
brukt til å kjøpe mat til sine barn, og som likevel gir. Nå vet 
vi ikke hva offeret gikk til, muligens var det bare generelt til 
tempelet, presteskapet eller synagogen, men enken gir, av et 
helt og ærlig hjerte til dette formålet. Kan sammenstillingen av 
disse to tekstbitene antyde at enken her gir penger til folk som 
egentlig trenger pengene i mindre grad enn henne selv, altså 
f.eks. de skriftlærde? 

Hva er egentlig verdien av å gi?
I den andre delen av perikopen, som handler om selve offer-
gaven, er det de rike som står i kontrast til enken, uten at det 
sies nærmere hvem dette her. Men det poenget Jesus får ut av 
dette er kraftig nok, spissformulert, som etisk ideal: Enken gav 
mer enn de andre relativt sett, fordi hun gav en større andel 
av det hun hadde, enn de andre. De andre hadde mer enn 
nok igjen å leve av etter at de hadde gitt, mens Jesus antyder 
at det ikke er slik med den fattige kvinnen. Det kan jo synes 
som et ganske brutalt ideal å skulle gi bort det man selv, og 
eventuelle andre mennesker man har ansvar for, skal leve av. 
Men jeg oppfatter dette som spissformulert av Jesus, i alle fall 
et stykke på vei. For den mulige forbindelsen til den forrige 
biten av perikopen som jeg ser her, handler nettopp om hvor 
mye som blir gitt, og kanskje enda mer om hvem som ser at 
man gir mye. Uten at det sies eksplisitt, så tenker jeg at Jesus 
kunne lagt til at de rike gir store summer, og at dette kanskje 
imponerer dem som evt. måtte stå og se på. Den som ser på 
tenker kanskje at «dette var jammen raust og gavmildt gjort 
av den rike», mens man tenker om enkens skjerv, «det så 
lite at det gjør ikke store forskjellen til eller fra, og kan knapt 
hjelpe noen». For det er jo nettopp som et slags «svar» på 
slike tanker at Jesus sier det han gjør. Her handler det, som i 
den forrige tekstbiten (om de skriftlærde), om å vise frem sin 
rikdom og vellykkethet, og om å utnytte en offersituasjon til 
å demonstrere sin egen rikdom. I så måte kommer det frem 
en holdning, både til penger og til andre mennesker som er 
kritikkverdig, mens enkens holdning er sunnere og mer ekte, 
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slik Jesus ser det. Tankene ledes jo også i retning av Jesu møte 
med den rike, unge mannen. En veldig from, pliktoppfyllende 
og sikkert hyggelig mann, men hvis hjerte var «fanget».

Taksonomi
Kanskje det da til syvende og sist handler om taksonomi, eller 
verdiskala, mer enn faktisk verdi i kroner og øre, og hvilken 
holdning har man til det man eier. Gir man for faktisk å hjelpe 
noen, eller for å la andre få inntrykk hvor gavmild man er? 
Etter mitt syn er det nettopp her det kniper, og ettersom Lukas 
har satt sammen disse to scenene, så tyder på at også han tol-
ker det slik. Det kan kanskje innvendes at dette virker litt søkt, 
for selvsagt finnes det mange rike som gir fordi de har lyst å 
hjelpe, uten de store baktankene.

Vår tid: Å flashe rikdom
I vår tid, og i vår kultur, er kanskje emnene som tas opp her 
svært så betimelige. Vi lever i et samfunn hvor rikdom i større 
og større grad synes å handle om nettopp pengemessig,  
materielt overskudd, på bekostning av annen slags bruk av 
ordet «rikdom». I så måte er dagens mennesker helt like dem 
som levde på Jesu tid - behovet for å bli beundret og sett opp 
til, og behovet for å imponere, er det samme. Det en predikant 
skulle kunne bruke denne teksten til, er kanskje nettopp å opp-
fordre til refleksjon om hvilken verdiskala man faktisk står for, 
og om den i det hele tatt er gjennomtenkt, eller om man «lar 
seg rive med». Dette blir kanskje litt vel moralistisk for noen, 
men da får det formuleres med varsomhet. For er det noe vi 
mangler offentlig diskurs om i vår tid, så er det nettopp verdier 
og verdiskalaer, og behovet for å flytte fokus fra rent materielle 
verdier til en utvidet forståelse av verdibegrepet.

Salmer
Ønsker man å tematisere dette med rikdom og fattigdom,  
verdier i denne gudstjenesten, så finnes det flere brukbare 
salmer, som kan tas med som «illustrasjoner»; f.eks. Gud du 
er rik, O Jesus Åpne du mitt øye, Vår far vi må bekjenne,  
Vidunderligst av alt på jord, eventuelt kan «Å leva det er å 
elska» brukes som en konklusjon på prekenen.
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Forbønnen bør jo gjenspeile det nevnte perspektiv, og dersom 
det skal feires nattverd, så burde det ligge vel til rette med en 
inngang fra det nevnte perspektivet.

Vidar Anund Brekke
Sogneprest i Åmot i Hamar Bispedømme
vidar@brekke.dk
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 Vennskapssøndagen
 20. søndag i treenighetstiden - 22. oktober 2017

 1 Sam 18,1–4  Jonathan slutter pakt med David                
 Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet                             
 Joh 11,1–5  Jesu venner i Betania (prekentekst)

1En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra  
Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Marta  
bodde. 2Det var Maria som salvet Herren med fin salve og 
tørket føttene hans med håret sitt. Lasarus, som lå syk, var 
hennes bror. 3Søstrene sendte bud til Jesus og sa:  
«Herre, han som du er så glad i, er syk.» 4Da Jesus fikk 
høre det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden, 
men er til Guds ære. For ved den skal Guds Sønn bli herlig-
gjort.» 5Jesus var glad i Marta og hennes søster og Lasarus.                                                                                      
Johs 11:1-5

                                                                                          
Tekst og sammenheng

Lesetekstene 
Teksten fra 1 Samuel 18 handler om vennskapet og kjærlig- 
heten mellom Sauls sønn Jonatan og David: «Jonatan sluttet 
en pakt med David fordi han hadde fått ham så kjær som sitt 
eget liv.»

Hebreerteksten følger opp med søskenkjærligheten og  
gjestfriheten, og om å følge opp fengslede og mishandlede. I 
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fortellerteksten om Rut og Noomi hører vi om lojalitet, venn-
skap og kjærlighet: «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil 
jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» 
 
Konteksten 
Før vår tekst i kapittel 11 er Jesus i en sterk disputt med 
fariseerne som vil steine ham for gudsbespottelse, fordi Jesus 
påberoper seg å være Guds sønn. Etter disputten drar Jesus 
på retreat: Han trekker seg tilbake med sine nærmeste disipler 
til området ved Jordanelven der han ble døpt av Johannes 
Døperen. 

Etter vår prekentekst hører vi at han valgte å bli to dager til, 
før han bryter opp mot disiplenes advarsler og drar til Betania, 
til sine venner. Lasarus kalles ut av graven. Det er altså ikke 
oppvekkelsen av Lasarus som er tema for dagens tekst, men 
vennskapet: Jesus er glad i Lasarus og søstrene Marta og  
Maria. Det handler om vennskap og kjærlighet, noe som blir 
tydelig når vi sammenholder med lesetekstene denne  
søndagen.

Lasarus og søstrene 
Lasarus-navnet kjenner vi igjen fra en av lignelsene i Lukas, 
om Lasarus og den rike mannen. Selv om dette også handler 
om en Lasarus som dør, ser det ikke ut til å være noen tilknyt-
ning til Jesu venn. Ellers møter vi søstrene Marta og Maria i 
Lukas 10, men uten noen referanse til broren Lasarus. Lasarus 
som bror, som Jesu nære venn og oppvekkelsen fra de døde 
er særstoff hos Johannes. Lasarus og søstrene ligger til bords 
med Jesus i kapittel 12 – der Maria har en annen rolle enn hos 
Lukas: Det er seks dager før påske, og hun salver ham til døds-
ferden med nardusolje, mens Judas klager på prisen.

 
Skisse til en preken 
 
Prekenen kan starte med å beskrive vennskap, lojalitet og  
tilhørighet. Vennskap og kjærlighet, det å være glad i andre 
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mennesker. Det starter gjerne med familie og utvides etter 
hvert til barndomsvenner, kolleger, felles interesser og felles 
engasjement. Vennskap beveger seg fra perifere og  
sporadiske til det inderlige og intime – der vennskap blir  
kjærlighet. Stavanger og Nablus i Palestina er vennskapsbyer. 
Jeg har vært med på å utvikle dette vennskapet i mer enn 30 
år, og har opplevd hvordan vennskap vokser fra kjennskap og 
til forpliktende lojalitet, selv der avstandene er store og  
ulikhetene mange.

I det dialogarbeidet jeg står i til daglig opplever jeg og mange 
av oss det samme: Kjennskap blir til vennskap, nærhet og for-
pliktende bånd. Vennskap utvikler seg over grensene, på tvers 
av livssyn og etnisk eller nasjonal bakgrunn. Hvilke venn- 
skapelige relasjoner preger den enkelte menigheten? Noen har 
spennende erfaringer med vennskap over trosgrensene. Andre 
menigheter har kanskje sterke ekumeniske bånd til andre  
menigheter? Hvilke muligheter og utfordringer har menig-
heten for praktisk og jordnær dialog med andre? Referansene 
til fortellerteksten om Rut og Noomi kan her trekkes inn: 
Vennskap og kjærlighet utvikler seg over grensene mellom  
folkegrupper og tro. Og på tvers av begjær om makt: Sauls 
sønn Jonatan som selv sto i en posisjon til å overta kongs- 
makten, valgte vennskap og lojalitet til konkurrenten David. 

Jesus hadde venner, ikke bare disipler. Fortellingen pirrer 
nysgjerrigheten: Hvem var Jesu barndomsvenner i Nasaret? 
Hvordan ble han kjent med den judeiske Lasarus og søstrene 
hans? Hvem andre deltok i denne vennekretsen? Dessverre 
blir dette hengende som ubesvarte spørsmål. Jesu vennskap 
får ikke stor plass i evangeliene. Men vi vet at Jesus gråt foran 
Lasarus’ grav. Og vi vet at «den andre Maria», en av Jesu 
nærmeste venner, var ved Golgata og graven. Jesu vennskap 
med Lasarus hjelper oss til å se Guds menneskelighet. Jesus 
var nær andre. Han var glad i Lasarus og søstrene. Vi er glad i 
våre venner. 

Mot slutten kan det være naturlig å peke på forpliktelsene som 
følger av et godt vennskap: «Glem ikke å være gjestfrie, for 
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på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite 
det», som vi hører i leseteksten fra Hebreerbrevet. Og her 
trekkes også fram forpliktelsene overfor fanger og dem som 
blir mishandlet og kuet av andre. Vennskap er en hjertesak, 
men vennskap er også sosialetikk. 

Salmer: 
526 Velsigna band 
871 En dag forlater 
712 Himmelske Far 
867 Gud, når du til oppbrudd kaller 
617 Vårt alterbord er dekket

 
 
Kian Reme 
Dialogprest, Kirkelig dialogsenter 
kian@kirkeligdialogsenter.no
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    Trond Laksaa m. flere: 
    Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.       
    Kampen for lesbiske og homofile i kirken. 

     Utgitt av Åpen kirkegruppe, 2016

Åpen kirkegruppe har fått historia si presentert mellom to 
permar. I 2016 kunne gruppa feire 40-års jubileum i Oslo 
domkyrkje. I eit historisk perspektiv er ikkje 40 år lang tid, 
men i kampen for rettferd og likeverd for lesbiske og homofile 
i kyrkja er 40 år mange år! For mange har dette vore ein tung 
og lang veg med mykje motstand, avvising og fordømming. Det 
har gått på trua og eksistensen laus. Det har stått om menne-
skeverdet, om det heilt grunnleggjande i den kristne trua: at 
mennesket er skapt i Guds bilete – og då gjeld det sjølvsagt 
alle menneske! Men dette har på ingen måte vore sjølvsagt, det 
vitnar mellom anna denne boka om. 

Det finst dei som har gjeve opp og vendt kyrkja ryggen. Det er 
òg dei som har bukka under. Det er lenge sidan 1976. Situas-
jonen for homofile og lesbiske i dag er knapt å kjenne att frå 
den gongen. Men det har kosta å kome dit vi er i dag. Det store 
omskiftet har skjedd først dei aller siste åra. Den lange kampen 
vart krona med siger i januar i år då Kyrkjemøtet med eit stort 
fleirtal gjorde det historiske vedtaket om at lesbiske og homo-
file kan gifte seg i kyrkja med ein vigselsliturgi tilpassa like- 
kjønna par. Med dette har den lesbiske og homofile kjærleiken 
– i det minste formelt sett - vorte likestilt med den heterofile 
kjærleiken i kyrkja. 

Historia om Åpen kirkegruppe er viktig for kyrkja og ein 
viktig del av den nyaste kyrkjehistoria vår. Det har vorte ei 
omfattande bok på til saman 399 sider, og med ein god del 
biletstoff. Boka omfattar to skilde delar, sjølv om dette for 
så vidt ikkje er klart markert reint typografisk, fordelt på til 
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saman 25 kapittel. Første delen er ei samla framstilling av 
historia til Åpen kirkegruppe (kapittel 1-5),  skriven av Trond 
Laksaa. Denne delen av boka blir innleidd med eit kort bak-
grunnskapittel om historia før gruppa vart skipa, deretter 
følgjer historia fram til og med 40-årsjubileet i 2016. Til saman 
tel denne delen 101 sider. Andre delen av boka (kapittel 6-25) 
inneheld det eg vil kalle utdjupingar i høve til den generelle 
historieframstillinga, og omfattar mellom anna bidrag anten 
av eller om einskildpersonar, historia til kyrkjegrupper  
forskjellige stader i landet (Tromsø, Trondheim, Bergen, 
Stavanger) og andre aktivitetar og tiltak under eller i relas-
jon til Åpen kirkegruppe. Boka blir avslutta med ei tidslinje, 
liturgiar arbeidd ut av gudstenesteutvalet i Åpen kirkegruppe 
og Tabula Gratulatoria.

Kvart kapittel i boka er forsynt med innleiingar som fungerer 
godt som overgangar i framstillinga. Men ei innvending mot 
måten stoffet er organisert på, er at det blir ein god del  
gjentakingar og overlappingar. Boka ville tent på ei strammare 
redigering. Fleire av tekstane kunne med fordel ha vore for- 
korta, då det somme stader kan bli i overkant mange detaljar. 

Den generelle delen gjev viktig kunnskap om historia til Åpen 
kirkegruppe. Framstillinga syner at kyrkjegruppa har hatt ein 
sentral funksjon som pådrivar for at Den norsk kyrkja måtte ta 
opp situasjonen til dei homofile. Mange heterofile har òg spela 
sentrale roller i denne historia - og dessutan: den offentlege 
politikken. Framstillinga av den 40-årige historia til Åpen 
kirkegruppe er delt inn i fleire periodar, men overskriftene på 
dei ulike periodane synest mindre vellukka, fordi dei seier lite 
om kva som karakteriserer den einskilde perioden. Først kjem 
ein grunnleggingsperiode frå skipinga i 1976 til om lag 1980, 
deretter tidsrommet frå 1980 til 1990 med overskrifta ”Bryt-
ningstid”, så perioden frå innviinga av nytt kapell i 1990 fram 
til feiringa av 25-års jubileet i 2001, med den lite  
opplysande overskrifta ”St. Olavs kapell”. Tilsvarande ber den 
siste perioden fram til 40-årsjubileet i 2016 overskrifta ”Capel-
la Johannea”. Det kunne med fordel vore nytta meir kreativitet 
i utforminga av overskriftene.
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Somme stader i framstillinga er det vanskeleg for lesaren å 
vite kva for årstal det er snakk om. Ofte er berre månaden 
eller datoen nemnt, men utan at årstalet er med. Lesaren må 
difor slå tilbake for å finne ut av det, og slikt forstyrrar lesinga. 
På side 47 blir konferansen ”Homofili i kirke og samfunn” i 
1991 omtala. ”Omtrent samtidig” heiter det i avsnittet nedan-
for, gjekk biskop Per Lønning ”i Borg” ut i media og tilrådde 
kyrkjelydane å seie nei til offer til Åpen kirkegruppe. Lønning 
var som kjend ikkje biskop i Borg i 1991, men i Bjørgvin på det 
tidspunktet. I tida han var biskop i Borg (1969-75), var Åpen 
kirkegruppe enno ikkje oppretta. 

Eit spørsmål er kor langt ein kan gå i ei historisk framstilling 
når det gjeld å uttrykkje antipatiar og sympatiar i høve til 
einskildaktørar. Oslo-biskop Andreas Aarflot kjem dårleg ut. 
Han var ”en innbitt motstander av lesbiske og homofile og en 
person som direkte motarbeidet deres integrering i kirken. 
Aarflot var en maktperson som brukte alle midler og alle 
muligheter for å motarbeide at kirken skulle tilnærme seg og 
gjøre livet lettere for lesbiske og homofile i kirken”. Dermed 
er konklusjonen at det var ”en lettelse i Åpen kirkegruppe 
og homobevegelsen” då Aarflot gjekk av som biskop (s. 68). 
Stålsett blir framstilt som Aarflots klare motbilete: ”Det er vel 
ingen hemmelighet at Gunnar Stålsett nesten fra første sak ble 
Åpen kirkegruppes biskop”, heiter det mellom anna (s. 69). 
Utnemninga av Ole Christian Kvarme som Stålsetts ettermann 
blir vidare karakterisert som ”en skuffelse (…) Nå hadde  
regjeringa utnevnt en biskop som stod sterkt alle andre plasser 
enn der han skulle arbeide. For i Oslokirken ville egentlig 
ingen ha Kvarme” (s. 79). Eg trur framstillinga ville tent på 
større varsemd når det gjeld denne typen karakteristikkar. 
Sjølv om ikkje intensjonen er å levere eit faghistorisk arbeid, er 
dette eit moment som eg likevel trur er viktig. Denne delen av 
boka burde òg hatt kjelde- og litteraturliste.

I utdjupingsdelen er historiene til einskildpersonar til dels 
sterk lesnad.  Dei fortel mykje om dei vanskelege kåra som 
lesbiske og homofile har hatt i Den norske kyrkja. Det er viktig 
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at desse historiene kjem fram. Her kan vi naturleg nok ikkje gå 
inn på alle. Bidraget frå Siri Sunde, ”Kallet og kjærligheten – 
’Siri Sunde-saken’ sett innenfra”, er prenta tidlegare, og gjev ei 
personleg framstilling av ”Siri Sund-saka” slik ho sjølv opple-
vde ho. Artikkelen gjev samstundes viktig dokumentasjon. 
Kyrkjehistorisk var biskop Rosemarie Köhns gjeninnsetjing av 
Siri Sunde i stillinga som prest i 1999 svært viktig. Köhn gjorde 
dette utan å ha fleirtalet verken i Bispemøtet eller Kyrkjemøtet 
attom seg. Men ho tok eit sjølvstendig val som biskop. I dag 
er det ei brei forståing for det rettmessige i denne handlinga, 
sjølv om det altså gjekk på tvers av det kyrkjelege fleirtalet på 
det aktuelle tidspunktet. 

Hilde Raastad var den første erklærte lesbiske presten som 
vart ordinert i Den norske kyrkja i 1995, av biskop Köhn. Ho 
fortel korleis ho ved fleire høve ikkje fekk stillingar som prest, 
der grunnen var at ho levde i partnarskap. Ho opplevde at 
kyrkja diskriminerte ut frå seksuell legning og gjorde forskjell 
på folk. I 2013 fekk ho nok. Ho sa frå seg ordinasjonslovnaden. 
Ho kunne ikkje lenger vere prest i ei kyrkje som ikkje kunne 
akseptere henne fullt ut. Det var med stor sorg ho gjorde dette, 
men også med letnad. No var ho fri. 

Jens Torstein Olsen skriv om ”Mine to presteliv”, som på 
mange måtar var heilt forskjellige, og som syner den utviklinga 
som har vore i kyrkja når det gjeld homofili. Den første peri-
oden var under stor motstand får det kyrkjelege leiarskapet, og 
enda med at han til slutt gjekk over i anna type stilling, og ikk-
je såg for seg at han skulle bli prest att. Men han kom attende 
til kyrkja. Det andre prestelivet hans byrja i 2000, då han vart 
tilsett som kapellan i Majorstua kyrkje, med velvilje frå prost 
og biskop. ”I løpet av mine 13 år i menigheten opplevde jeg al-
dri noen form vanskeligheter som var knyttet til min seksuelle 
identitet og mitt samboforhold til Erling”, skriv han (s. 317). 
Det andre prestelivet hans arta seg dermed ganske annleis enn 
det første.

Det er forteljingar frå fleire andre personar: Ole Fredrik Ein-
arsen, som til slutt har brote med kyrkja og reknar seg som 
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ikkje-truande, Per Bjørner Myrbostad, Edgar-Stark  
Dobie-Njaastad, Gunnar Farsund. Fleire andre har òg med- 
verka i boka. Ei rekkje personar og innsatsen deira er omta-
la. To faglege bidrag er komne med i utdjupingsdelen.  Arne 
Grønningsæter skriv om ”LHBT, arbeidsvilkår, levevilkår og 
kirke”. Ut frå eiga forsking er konklusjonen eintydig. Gjennom 
synet sitt på homoseksualitet har kyrkjene, utmynta i person-
alpolitikken og synet på partnarskap og inngåing av ekteskap, 
”bidratt til både redusert livskvalitet og dårligere psykisk helse 
for mange med LHBT-identitet” (s. 227). Grønningsæter gjev 
òg perspektiv på den kyrkjelege homofilidebatten. Eigentleg 
er det snakk om tre debattar. Den grunnleggjande usemja 
handlar om homoseksualitet er eit positivt uttrykk for livs-
mangfaldet eller om det er ”vederstyggelige handlinger som 
strider mot Guds vilje”. Det som for alvor sette i gang debatten 
i kyrkja, var drøftinga om å avkriminalisere homofil praksis 
i 1971. Debatten seinare har handla om to konkrete saker, i 
følgje Grønningsæter. Den første handlar om tilsetjingspolitikk 
i Den norske kyrkja, dvs. om menneske som lever i likekjønna 
parforhold kan vere prest, diakon eller kateket. Etter 2006 er 
det ein annan debatt som har teke over, og som har handla om 
likekjønna par kan gifte seg i kyrkja (s. 226). 

Halvor Moxnes tek for seg den teologiske debatten om homo-
fili i Den norske kyrkja frå 1954 til 2015 under overskrifta ”Fra 
fordømmelse til anerkjennelse”. Han set homofilidebatten i 
Den norske kyrkja inn i ein større samfunnskontekst. Diskus-
jonen om opphevinga av § 213 i straffelova representerte eit 
viktig signal om at haldningane i samfunnet og i lovgjevinga 
skilde lag frå tradisjonelle kyrkjelege normer. Ut frå Bourdieu 
syner Moxnes korleis tidlegare sjølvsagte kyrkjelege stand-
punkt og haldningar blir utfordra og ikkje lenger er sjølvsagte. 
Dette medførte to strategiar frå kyrkjeleg hald, representert i 
Hygenutvalet, som la fram innstillinga si i 1977. Den eine var 
å godta at det kunne stillast spørsmålsteikn ved dei tradis-
jonelle haldningane til homoseksualitet, og ut frå dette gje ei 
etisk vurdering av samliv mellom homofile. Mot ei slik open 
haldning valte dei konservative ein strategi der dei forsvara det 
som tidlegare var sjølvsagt, dvs. dei måtte argumentere for det 
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som tidlegare var allment akseptert. Moxnes gjev ein innsikts-
full gjennomgang av dei ulike stadia i den teologiske debatten 
fram til i dag. Han drøftar mellom anna den raske endringa 
hos biskopar og prestar i synet på homofilt samliv, og særleg 
i spørsmålet om kyrkjeleg vigsel av likekjønna par, i perioden 
frå 2007 og fram til i dag. Det har vore fasar i endrings- 
prosessen som kan hjelpe til med å forstå den raske endringa, 
og på eit punkt har kunnskap og røyndomsoppfatning ikkje 
lenger vore mogleg å sameine med den konservative  
røyndomsoppfatninga. Dermed kom den raske  
omsnuingsprosessen (s. 207-208).

Hallgeir Elstad
Professor i kirkehistorie
hallgeir.elstad@teologi.uio.no
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     Undring og utfordring for studenter

Boken "Lukas. Undring og utfordring", redigert av Marianne 
Bjelland Kartzow, er vakker. Når jeg begynner med å si  
akkurat det, så er det fordi det er det første som falt meg inn 
da jeg mottok boken i posten og plukket den ut av konvolutten 
med kalde vinterfingre. Kunstverk med sterke, varme farger er 
omskapt til det som må være et av de vakreste bokomslagene 
som finnes. Joda, jeg fikk umiddelbart følelsen av å sitte med 
en liten skatt i hendene.

Den gjennomførte estetiske utforming videreføres inne i 
boken. De 15 kapitlene er korte, og bygget opp over en lest 
som kan kjennes igjen fra kapittel til kapittel. Alle starter med 
et helsidebilde i sort-hvitt av forfatteren. Bildene er store, 
ansiktene som møter leseren er vennlige, noen smilende, og 
personene har blikk som ser rett på deg. Måten dette er gjort 
på gir en illusjon av et personlig møte med hver av forfatterne, 
og det fungerer fint! Et annet element er også det samme for 
samtlige kapitler, spørsmålet skrevet i kursiv: Hva er det ved 
denne teksten som engasjerer/provoserer/interesserer/trigger 
deg? 

La meg med en gang understreke at mitt eget fagfelt ligger 
langt fra Lukasevangeliet. Jeg er ikke teolog, men pedagog. 
Det er ikke ofte jeg leser bibeltekster, og det er langt mellom 
hvert kirkebesøk. Når jeg en sjelden gang går i kirken, er det 
imidlertid alltid en behagelig, fredfylt og god opplevelse. Jeg 
liker å være i kirkerommet, jeg liker estetikken i det, lyset, 
høyden under taket, det rene, enkle og hvite, vinduene, lyset, 
kunstverkene. Jeg liker liturgien og salmene, særlig når jeg 
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kjenner igjen melodiene og de liturgiske leddene sånn at jeg 
kan være med i det som skjer. Liturgien gir den samme roen, 
det samme velbehaget, som selve kirkerommet. Det kan også 
være fint å høre presten holde preken, særlig når tekster –  
fascinerende tekster - blir pakket opp med undring. Når prest-
en inviterer tilhørerne inn i mulige måter å forstå den på - i lys 
av samtiden da teksten ble skrevet - i lys av vår tid og spørsmål 
som binder historie sammen med nåtid. Mindre interessant er 
det de gangene da tekster - fascinerende tekster - blir forklart. 
Når presten forteller oss hvordan vi skal tolke teksten, hvorfor 
vi skal være takknemlige og glade for den, og hvilke instruks-
joner den gir for hvordan vi skal leve. Da er det godt å ha 
estetikken i rommet å lene seg på, lyset, høyden under taket, 
enkelheten, vinduene, lyset, kunstverkene. Estetikken i rom-
met som inviterer oss som sitter i kirkebenkene til å utforske, 
være i de lange historiske linjene og finne vår egen mening. 
For meg var det å lese denne boken litt som mine opplevelser 
med å være i kirken, noe jeg skal vende tilbake til senere. 

Mitt utgangspunkt for å lese boken er altså ikke innside- 
kompetanse, men et utsideblikk. I et intervju med redaktøren 
(publisert på nettsiden til Verbum forlag) leser jeg imidlertid 
at «boken kan være for dem som går på teater og ser bibelske 
forestillinger, for dem som har interesse for bibelens tekster 
og kristen kulturarv». Jeg er jo i målgruppen, tenkte jeg da jeg 
leste dette, for slike interesser har jeg jo! Og det var med dette 
utgangspunktet at jeg begynner å lese. 

I innledningen skriver redaktøren at «Lukas har mange av 
gullkornene». Eksempler som gis er juleevangeliet, fadervår, 
«Du kan ikke tjene både Gud og mammon», og «Du skal 
elske din neste som deg selv». Dette gjør meg nysgjerrig. Jeg 
blir ytterligere nysgjerrig når Bjelland Kartzow skriver at 
hun håper at tekstene i boken vil gjøre Lukasevangeliet mer 
tilgjengelig, gjennom kunnskap, ettertanke og dypdykk. Jeg 
blir også nysgjerrig når jeg leser at «vi stopper opp litt her og 
der, for å undre oss sammen med tekstene og hverandre, for å 
la oss utfordre, noen ganger til handling, til refleksjon, eller til 
opprør».
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Det første kapittelet er skrevet av redaktøren selv, og har 
tittelen «Budskapet fra Maria». Når hun skriver sine svar på 
spørsmålene Hva er det ved denne teksten som engasjerer/
provoserer/interesserer/trigger deg?, trekker forfatteren meg 
inn i spørsmål som åpner teksten for meg. Jeg leser den som 
kvinne, som datter, som mor. Jeg blir sittende lenge og tenke 
over det hun skriver på s. 23, at «Det er i spenningen mellom 
det helt ordinære og det helt ekstraordinære at Maria finner 
sin plass. En ung jente blir med barn, og det er  
usikkerhet knyttet til farskapet. Samtidig blir Gud menneske 
og kler seg i kjøtt og blod: inkarnasjonen. Det ligger et skjær av 
det tvilsomme over denne fortellingen. Var barnet unnfanget 
utenfor ekteskapet? Var svangerskapet en skandale? Hvem var 
egentlig faren?». Jeg liker å bli invitert inn i disse krevende 
spørsmålene, liker det så mye bedre enn de ferdigtygde for-
tolkningene av den utvalgte Maria og budskapet hun fikk – slik 
jeg husker det fra andre kirkelige sammenhenger. Det relativt 
korte bokkapittelet fortsetter med å holde på interessen. Hun 
fortsetter med å spørre, utforske og peke på det absurde med 
budskapet som Maria fikk, med hele situasjonen som den unge 
jenta plutselig befant seg i. 

Noe annet som inspirerte meg til å lese denne boken, er at den 
startet som et pedagogisk prosjekt ved den institusjonen der 
jeg selv jobber – Universitetet i Oslo. Redaktøren  
Marianne Bjelland Kartzow syntes studentenes refleksjoner 
rundt Lukas-evangeliet var interessante, uttaler hun i det alle-
rede omtalte intervjuet på forlagets hjemmeside. Det var der 
ideen startet, ideen om å videreutvikle utforskningen av teks-
tene i Lukas-evangeliet i fellesskap med studentene til en bok. 
Bjelland Kartzow utfordret studentene til å gå i dybden, finne 
poeng, undre seg og la seg utfordre av ting de ikke skjønner. 

Som pedagog og med undervisning og læring i høyere  
utdanning som forskningsfelt, ser jeg all grunn til å fremheve 
en slik undervisningspraksis som forbilledlig. Undervisnings- 
opplegget har i seg en rekke elementer som er lærings- 
fremmende for studenter, og ennå bedre: de ulike elementene 
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er elegant lenket sammen. I en review-studie som ble gjen-
nomført i forbindelse med prosjektet «Quality in Norwegian 
Higher Education», konkluderes det med blant annet disse 
punktene som avgjørende for at undervisningen skal kunne 
gi studentene et best mulig læringsutbytte (se: https://brage.
bibsys.no/xmlui//handle/11250/2360199):

      - At studentene inviteres til å jobbe med konkrete og rele          
        vant problemstillinger i undervisningen
      - At studentene får eksplorere kunnskapsfeltet på egenhånd  
        og sammen med andre studenter
      - At medstudenter diskuterer og vurderer hverandres          
        arbeid. 
      - At feedback er konkret, umiddelbar og fremover-rettet
 
I undervisningsopplegget til Bjelland Kartzow har studentene i 
høyeste grad blitt invitert til å jobbe med konkrete og relevante 
problemstillinger. De har jobbet med ett av evangeliene i Det 
nye testamentet, de fikk velge noe de fant særlig interessant 
og de har utforsket dette valget i en egen tekst. Videre har 
studentenes bidrag blitt brakt inn i undervisningsrommet for 
felles utforskning i samarbeid med lærer og medstudenter.  
Det at tekstene har fått en konkret anvendelse som kapittel i 
en bok sammen med tekster som er skrevet av den ansvarlige 
læreren som redaktør, må ha vært forbundet med konstruktive 
runder med feedback som har vært fremoverrettet - mot boken 
som produkt. 

Slike undervisningsopplegg svinger det av – jeg håper inderlig 
at mange undervisere ved UiO og ved andre utdannings- 
institusjoner kan la seg inspirere av den pedagogiske  
kreativiteten til Bjelland Kartzow. Med dette undervisnins- 
opplegget utviser hun en pedagogisk fingerspissfølelse som 
bygger bro mellom disiplinære og pedagogiske hensyn i under-
visningen, og som skaper de beste betingelser for studentenes 
læring. 

I boken er det ikke bare studenter som har bidratt med  
tekster. Andre bidragsytere er også med, både prester og andre 
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lærere ved Det teologiske fakultet. Leseren får ingen eksplisitt 
informasjon om hvilke av bidragsyterne som faktisk deltok i 
det aktuelle undervisningsopplegget. Det er således noe uklart 
hvilke stemmer i boken som egentlig henger sammen med det 
omtalte undervisningsopplegget. 

På omslagsteksten er undervisningssituasjonen heller ikke 
sterkt vektlagt, her legges det vekt på at teologistudenter, 
prester, universitetslærere og forskere har valgt ut hver sin 
fortelling fra Lukas-evangeliet og lest den med et konstruktivt, 
kritisk og kreativt blikk. 

Med mitt utenfra-perspektiv erfarer jeg boken som svært  
varierende. Den begynner svært bra med redaktørens eget 
kapittel, der budskapet til Maria er blitt til budskapet fra 
Maria, og der teksten blir pakket opp med undring og kritiske 
spørsmål. Der jeg som leser blir invitert med inn i teksten, inn 
i mulige måter å forstå den på, i lys av samtiden da den ble 
skrevet, men også i lys av vår tid og spørsmål om relevans for 
mennesker i dag. Bitvis følger de andre forfatterne opp den 
utforskende og spørrende stilen som redaktøren legger opp 
til i første kapittel. Noen eksempler på kapitler som inviterer 
til undring og kritisk refleksjon er kapittel 3 «Meningen med 
Anna», kapittel 4 «En ukes tid i en tolvårings liv» og kapittel 
8 «Et gjestebud i verden. Fra Lukas til Hildegard til Blixen». 
Men det er også sekvenser i boken som i større grad kommer 
med forslag til hvordan vi skal tolke den aktuelle bibelteksten, 
hvorfor vi skal være takknemlige og glade for den og hvilke in-
struksjoner den gir for hvordan vi skal leve. Da er det fristende 
å lukke boka og heller konsentrere seg om bokens forside: 
estetikken som inviterer leseren til å utforske og finne sin egen 
mening i det uttrykte. 

Anne Line Wittek
Professor i pedagogikk
a.l.wittek@iped.uio.no
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     All That Is:                                                                                                    
A  A Naturalistic Faith                                                
fo for the Twenty-First Century                                                                          

      Arthur Peacocke

Et teologisk forslag med kommentarer fra ledende tenkere 
i religion-vitenskaps-dialogen. Redigert av Philip Clayton.                                                                                                                        
I serien: Teologi og vitenskapene. Redaktør: Kevin J. Sharpe                                                                                                        
Minneapolis. Fortress press 2007.       
                                                                                                 
Et essay i tolkning og med kommentarer.    
                                                                                               
Arthur Peacocke (1924-2006) var britisk teolog og naturviter 
(biokjemiker), og dette essayet står som en sammenfatning av 
hans omfattende litterære produksjon.      Første del i boken er 
selve essayet med 11 kapitler. Andre del består av 10 bidrag fra 
teologer og filosofer med utfyllende, nyanserende og korriger-
ende kommentarer, og med Peacockes svar på kommentarene. 
Boken kan være vanskelig å få kjøpt i Norge, men kan bestilles 
fra Amazon. Den bør få størst mulig utbredelse og helst over-
settes, fordi den kan være et meget viktig bidrag for  
kommunikasjon mellom kristen teologi og naturvitenskap.  
Peacocke mener det er et stadig økende behov for å  
naturliggjøre kristen teologi.   
  
Peacocke har utviklet en mulighet for en naturalistisk tro i en 
teologi der naturen og naturens prosesser brukes som  
modell. Dette står i motsetning til en teologi med overnaturlige 
forklaringer.  Han bruker ord og begreper fra naturvitenskap. 
Bibelske tekster kan dermed tolkes naturlig. Tro og tanke kan 
forenes. Kristen teologi kan bli tilgjengelig for mennesker med 
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en naturvitenskapelig orientering.

Begrepet emergens er viktig for mye av innholdet i  
essayet. Fra naturvitenskap fortelles det at konkrete enheter 
kan settes sammen til større komplekser med nye og uventede 
egenskaper. (For eksempel kan to gasser, oksygen og hydro-
gen, settes sammen og resultatet kan bli vann. Anmelders 
bemerkning.) De nye egenskapene kan ikke forutses, hvis en 
kun har kjennskap til de deler som inngår i sammensetningen. 
Dette fenomenet med prosesser der noe helt nytt og uventet 
oppstår i komplekser kalles emergens. En kan tenke at «Gud 
gir kontinuerlig eksistens til prosessene» (s. 17) og at «Gud 
skaper i og ved hjelp av prosessene» (s. 19). «Det utvisker  
skillet mellom forestillingene om kontinuerlig skapelse og  
skapelse av intet til en bestemt tid» (s. 20). Peacocke kaller 
dette teistisk naturalisme.  
                                                                                                
Ut fra tanker i essayet kan kristendommens grunnlag, Jesu 
oppstandelse fra de døde, være innenfor menneskelig for-
stand med begrepet emergens. De bibelske fortellingene om 
oppstandelsen kan forstås slik at det fortelles om noe annet, og 
mer, enn psykologiske fenomener, og viser til en «ny eksistens, 
ontologi, hos den oppstandne Jesus» (s.34). Det kan ha vært 
en emergentisk hendelse. «Det er fullt mulig at det vises til en 
ny virkelighet og at naturvitenskap ikke kan ha noen kommen-
tar» (s.35). Situasjonen kan ikke etterprøves med kontroll- 
eksperiment.     
                                                                                                                              
En forestilling om at «verden er i Gud, men Gud er 
større» (s. 22), kalles panenteisme og er en forklaring-
smodell om Gud og verden med et nytt syn på ondskap 
og lidelse i forholdet Gud – verden. «Gud erfarer 
lidelsen direkte som sin egen og ikke fra utsiden» (s.25).                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
«Historiene om Jesu fødsel, om jomfrufødsel, kan ses på som 
mytiske og vakre legender tilsvarende historiene om Adam og 
Eva» (s.31). Men en kan se det slik at «Gud tok initiativ til å 
forme og skape Jesu person og liv» (s.31). Det er en «natural- 
istisk tolkning» med «Jesus Kristus – en naturalistisk  
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All That Is

inkarnasjon» (s.29 og 36).   
                                                                                                                                                      
Peacocke reiser spørsmålet om nattverd kan være et eksempel 
på emergens. Han kaller nattverd en «naturlig forordning» 
med «mange lag av betydning og symbolikk» (s. 42) og han 
spør om nattverd er et eksempel på «en ny virkelighet med en 
bestemt form for eksistens, ontologi» (s. 43). Det vil si om en 
ny virkelighet kan oppstå i den bestemte sammensetningen av 
elementer i den bestemte situasjonen.  
                                                                             
En kan ikke se bort fra at Gud kan påvirkes av menneskelig  
aktivitet og forbønn. «Mennesker er skapt som medskapere 
med Gud» (s.52) og «Hendingsmønstre kan bli beregnet,  
planlagt av Gud som respons på menneskelig aktivitet og 
bønn.»  
(s. 45) 

Konklusjonen er at kristen teologi kan naturliggjøres uten å 
være avhengig av overnaturlige forklaringer. Det kan bygges 
bro mellom kristen teologi og naturvitenskap og gjøre  
kommunikasjon mellom disse fagfelt mulig. «Der kan bli en ny 
form for syntese, der skiller oppheves mellom naturvitenskap 
og humanistiske fag, materielt og åndelig, naturvitenskap og 
religion. Slike skiller har vært plagsomme i vestlig kultur altfor 
lenge» (s.56).         

Denne anmelderen finner bokens særdeles interessant og  
mener at den er et viktig bidrag til en naturalistisk kristen tro 
for moderne mennesker. Det kan være vanskelig å nå fram 
med kirkens budskap, når kristen teologi henger igjen i det 
overnaturlige. Mange bør skaffe seg boken og studere essayet 
og kommentarene, og boken bør igjen komme på pensumliste 
på Det teologiske fakultet, om mulig i oversettelse. 

Ludvig Årskaug
Pensjonert tannlege
larskau@gmail.com
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Avhandling i praktisk teologi: 
Halvard Johannessen

2. mars 2017 disputerte Halvard Johannessen på PhD- 
avhandlingen: «Sekulariseringens spiritualitet. En inter- 
disiplinær lesning av betenkningen Kirken i møte med den 
åndelige lengsel i vår tid.» (Universitetet i Oslo 2017)

Johannessen sammenfatter avhandlingen slik: 
Gjennom kontekstuelle lesninger av et kirkemøtedokument, 
åpnes store spørsmål om de kulturelle betingelsene for religiøs 
tro, praksis og erfaring i en sekulær tid.

Betenkningen «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår 
tid» ble skrevet til Kirkemøtet i 1999. Den lanserte en visjon 
for kristen spiritualitet for en kultur preget av nyreligiøsitet og 
sekularisering. Teologer kritiserte den for å være i strid med 
luthersk lære, og samfunnsvitere hevdet den fulgte trenden i 
vestlig samtidsreligion. Er betenkningen et knefall for  
nyreligiøsiteten? Et symptom på at Den norske kirke  
sekulariseres? Er den uforenlig med luthersk teologi og  
praksis?

Ved å anvende L. Woodhead og P. Heelas’ religions-
vitenskapelige teorier blir det klart at betenkningen vil for- 
ankre en form for nyreligiøs ”selv-spiritualitet” i kristen 
tradisjon. Lest i lys av Charles Taylors sekulariseringsteori, 
kan betenkningens spiritualitet forstås som en respons på en 
sekulær kultur som truer med å gjøre religionen stadig mer 
erfaringsfjern. De kulturelle føringene leder imidlertid til en 
visjon for religiøs erfaring som rokker ved etablerte  
forståelser av luthersk tro og praksis. Det fordrer en gjensidig 
kritisk dialog mellom kirkens tradisjon og dens samtid.

Vi gratulerer! 
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Skapt sånn, blitt sånn, designet sånn? 
Menneskesyn, bioteknologi og transhumanisme. 

Vi har med dette gleden av å invitere til årets Jervell- og         
alumniseminar på Det teologiske fakultet mandag 16. oktober 
2017.

Årets seminar vil handle om menneskesyn og kristen etikk i 
møte med transhumanisme og bioteknologi. Transhumanis-
men har som mål å gi mennesket mulighet til å overskride sine 
biologiske begrensninger gjennom avansert teknologi. Slik kan 
blant annet levealder økes betydelig, og sykdom og sårbarhet 
reduseres. En bestemt produktiv mennesketype kan dermed 
designes til fordel for en mindre produktiv mennesketype.

Bioteknologien gir en rekke muligheter for å oppfylle de trans-
humanistiske idealene. De etiske utfordringene som følger av 
bioteknologien, har lenge vært et tema i samfunnsdebatten. 
Transhumanismen har ikke fått like stor oppmerksomhet. 
Den skaper en rekke utfordringer som vi ønsker å snakke om 
på årets Jervell- og alumniseminar: Hva er livskvalitet? Er det 
kristne idealet om å leve med sårbarhet og sykdom, en roman-
tisering av svakhet? Hva er et menneske? Kan vi snakke om 
at det finnes noe bestandig ved mennesket når kjønnsforsk-
ningen har vist at det er nødvendig å dekonstruere biologien 
for å avsløre kjønnede maktstrukturer som årsaksforklares          
biologisk? Tvinges vi til å være essensialister for å beskytte     
mennesket og det menneskelige? 

Vi har invitert en biolog, en sosiolog og kjønnsforsker, og fem 
teologer til å snakke om dette: Dag Hessen, Agnes Bolsø, Eivor 
Oftestad, Inger Marie Lid, Erik Lunde, Ådne Njå og Svein Aage 
Christoffersen. 

Program
09.30-10.00: Registrering og kaffe. 
10.00-10.15: Velkommen 
10.15-10.45: Eivor Oftestad 
10.45-11.15: Dag O. Hessen: Mennesket- mer enn sitt DNA? 
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11.15-11.30: Pause og beinstrekk 
11.30-12.00: Agnes Bolsø: Vi har aldri vært humanister. 
12.00-12.30: Panelsamtale og spørsmål fra salen 

Lunsj 

13.15-13.45: Inger Marie Lid 
13.45-14.15: Erik Lunde: Mennesket i sorteringens tid 
14.15-14.30: Pause og beinstrekk 
14.30-15.00: Ådne Njå 
15.00-15.30: Svein Aage Christophersen 
15.30-16.00: Panelsamtale og spørsmål fra salen 
(Programmet vil oppdateres. Følg med på seminarets     
nettside http://www.tf.uio.no/om/alumni/alumnitreff/2017/
jervell--og-alumniseminar-2017.html
17.00: Boksalg, bobler, mingling og musikk
17.30 og uti de små timer: Middag med hilsener, sang og   
medbragt drikke

Pris: 400,-    
Sted: Auditorium 40 Domus Theologica, Blindernveien 9
Påmeldingsfristen er 18. september. Påmelding med tydelig 
navn sendes praktikum (at) teologi.uio.no samtidig må  
seminaravgiften på kroner 400,- betales via PayPal. Se 
seminarets nettside http://www.tf.uio.no/om/alumni/                  
alumnitreff/2017/jervell--og-alumniseminar-2017.html

Innbetalingen merkes med navn på den /de som melder se på 
og "Jervellseminar 2017". Påmeldingen er gyldig når seminar-
avgiften er betalt. Ta kontakt på e-post praktikum@teologi.uio.
no for spørsmål om betaling. 
 
Vi gleder oss til årets seminar og ønsker alle hjertelig             
velkommen!

Vennlig hilsen Jervell- og alumnikomiteen
Merete Thomassen, Marit Skjeggestad, Inger Johanne Aas, 
Andreas Ihlang Berg, Hallgeir Elstad, Sven Thore Kloster og 
Rigmor Smith-Gahrsen.
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 Aschehoug 2002

«Dersom du våren 578 hadde sittet på en fjellknaus med utsikt 
over Betlehem, kunne du sett to skikkelser som med stav i 
hånden la ut fra portene til det store ørkenklosteret til St.  
Theodosius. (..) Det var starten på en aldeles usedvanlig reise 
som skulle føre Johannes Moschos og hans elev, Sofronios 
Sofisten, i en bue over hele den bysantinske verden. Deres mål 
var å samle visdom fra ørkenfedrene, vismennene og  
mystikerne i det bysantinske Østen, før deres skrøpelige 
verden, allerede preget av fremskredent forfall, endelig ble 
tilintetgjort og forsvant. 

Jeg har alltid elsket å lese. Til å være et ganske middelmådig 
barn (og senere voksen) hva læring angikk, så knakk jeg lese-
koden tidlig, før skolestart. Jeg er et barn av to store reformer 
i norsk skole. Reform 94 og reform 97. Lesing har alltid vært 
min greie. Jeg slukte bøker som barn. Har alltid sett opp til 
bibliotekarer, fra Wenche som var min barneskolebibliotekar, 
til Annalise som var bibliotekar på instituttet hvor jeg bodde 
mens jeg studerte i Sør-Afrika. Tanken om å utdanne meg til 
bibliotekar, ble knust av min udiplomatiske tvillingbror som 
ironisk nok har fått seg jobb som fredsforsker. 

Etter hvert som middelklassen i Norge fikk mer penger mellom 
hendene startet mine foreldre å planlegge ferieturer for sin 
familie utenfor Norden. Som barn og ungdom reiste familien 
min på turer til ulike mer eller mindre fascinerende destina-
sjoner, og da ble min kjærlighet for å reise vekket. Som ung 
voksen har jeg stort sett brukt alle pengene mine på å reise. 

I skyggen av Bysants

119

NNK3-17.indd   119 25.06.2017   21:43:09



Jeg har ca. 15 kroner på BSU kontoen, men jeg har en hel del 
stempel i passet. 

Følgelig er det helt naturlig at boken jeg har valgt er en reise-
skildring. William Dalrymple, en britisk forfatter og journalist, 
reiser i fotsporene til en munk som i år 578 legger ut på en 
reise gjennom hele det bysantinske keiserdømmet. Dalrymple 
reiser fra Hellas til Tyrkia, til Syria og Libanon, og til Egypt. 
Han reiser med munkens fascinerende reiseskildringer i 
bagasjen, og boken er i sannhet et viktig innblikk i områdets 
historiske og religiøse utvikling. 
   
Jeg kunne ha skrevet om veldig mye mer enn rammene for 
denne teksten, det blir som å skrape litt i støvet, men jeg håper 
jeg kan vekke nysgjerrighet hos dem som ikke kjenner til boka. 
Jeg vil hovedsakelig nevne forfatterens opphold i Tyrkia og 
Syria, siden jeg kjenner litt til de to landene og siden rammene 
sprenges hvis jeg skulle formidle opplevelser og refleksjoner 
fra alle landene han reiser gjennom. 

Dalrymple starter sin reise på Athosfjellet i Hellas. Denne selv-
styrte klosterrepublikken hvor intet av hunnkjønn, med unn-
tak av katter, har adgang, er et sted hvor munkene hengir seg 
til bønn, kyskhet, og ren, uplettet ortodoksi. Dalrymple skriver 
at på kirkemøtet i Firenze i 1439 var det munkene fra Athos 
som hindret de katolske og ortodokse kirkene å forene seg for 
å skaffe vestlig militærhjelp mot tyrkerne. Konstantinopel falt, 
men ortodoksiens doktriner overlevde intakte.  For alle som er 
interessert i kirkehistorie, og det regner jeg med at alle lesere 
av NNK er, er boken til Dalrymple som en litterær hyrdestund. 
Boken gir et spennende innblikk i et landskap jeg tror mange 
av oss har stor glede og interesse av å bli bedre kjent med. Fra 
Athosfjellet reiser Dalrymple til Istanbul eller Konstantino-
pel, eller Miklagard. «I mer enn tusen år var Konstantinopel 
kristenhetens hovedstad, den rikeste metropol i Europa og 
den folkerikeste byen vest for den store kinesiske Silkeveiens 
endepunkt.»  

Til Istanbul kom også prestene i Sør-Hålogaland i 2013 for å 
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oppleve byen og å samtale om tidligkristne dogmedannelser. 
Med oss hadde vi to distingverte professorer fra Det  
teologiske fakultet. I sannhet en spennende tur. Hotellet vårt 
lå ikke langt fra Den blå moske i den gamle delen av Istanbul. 
Fra takterrassen hvor vi ble servert frokost, hadde vi god utsikt 
over Bosporosstredet hvor båtene gled langsomt opp og ned. 
Flere kvelder etter at mine kolleger hadde gått til sengs ruslet 
jeg et lite stykke fra hotellet, og i skyggen av Den blå moske 
kjøpte jeg søt tyrkisk te og røykte vannpipe. Den siste kvelden 
var vi en gjeng som gikk sammen, og det var tydelig at flere av 
prestene syntes vannpipe var i den skumle enden av skalaen. 

Munken Moschos, som Dalrymple reiser i fotsporene til, kom 
også til Konstantinopel, og da hadde byen antakeligvis en  
befolkning på tre kvart million. Dalrymple skriver at 72  
tungemål kunne høres i byen. Etter at byen falt for ottomanene 
økte byens befolkning, og interessant nok var det et sted for 
toleranse. «Det som ble skapt i tidlig ottomanske  
Konstantinopel, var bygd på et fundament av religiøs og etnisk 
toleranse.»   Dessverre er fortidens mangfold blitt til en  
nærmest monoetnisk by med 99 prosent tyrkere. Jødene har 
reist til Israel, grekerne til Athen, armenerne til USA og  
Armenia. Dalrymple skriver at utviklingen i Tyrkia etter andre 
verdenskrig ser ut til å ha gått i nøyaktig motsatt retning av 
den i India. Der hvor Gandhi prøvde å venne et helt sub- 
kontinent til ikkevold og spinnehjul, resulterte det i grov  
materialisme og nesten daglige brenninger av bruder hvis 
familien ikke greide å betale skikkelig medgift. I Tyrkia var det 
motsatt. Den moderne Tyrkias far, Atatürk, prøvde å  
sekularisere landet, og resultatet ble at den islamske  
bevegelsen blusset opp igjen.     

Prestene i Sør-Hålogaland, med sin daværende biskop Tor i 
spissen, fikk audiens i Fanar, den eldste overlevende institu-
sjonen i byen og det nærmeste den gresk-ortodokse kirken 
kommer et vatikan. Dessverre var patriarken ikke til stede 
den uken jeg var på besøk, men den påfølgende uken med 
prestetur, dukket patriarken opp. Istanbul har vært en by med 
et sterkt kristent nærvær gjennom århundrene, og grekerne 
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har vært en stor gruppe. Dalrymple skriver at på slutten av 
det 19. århundre var befolkningen i byen 50 prosent kristne. 
De voldsomme begivenhetene i starten av det 20. århundret 
endret kraftig på det. I dag er det knapt kristne igjen i byen.  
Patriarken og hans folk klamrer seg fast, men de unge er 
nesten borte og framtiden ser ikke lys ut. 

Dalrymple reiser videre inn i Tyrkias sør-østlige del,  
Antiokia. Situasjonen for de kristne finner han enda  
vanskeligere enn i Istanbul. En forfatteren møter, sier at  
området var en av de første sentrene for den tidlige kirken, nå 
er det knapt 200 kristne familier tilbake. 

«I en fullstendig fortegnelse over armenske kirker i aktiv bruk, 
satt opp av det armenske patriarkatet i Konstantinopel i 1914, 
like før folkemordet, er det ført opp 210 armenske klostre, syv 
hundre klosterkirker og 1639 soknekirker, i til sammen 2549 
kirkelige bygninger. En oversikt fra 1974 over de 913  
bygningene man fremdeles kjente lokaliseringen til, viste at 
464 var fullstendig forsvunnet, 252 lå i ruiner og bare 197 var 
i noenlunde god stand.»  Folkemordet på Armenerne er så 
politisk sensitivt i Tyrkia at akademikere som ønsker å forske 
på armensk historie og arkitektur risikerer å bli møtt med 
absurde straffer. 

Dalrymple fortsetter sin reise til Mar Gabriel klosteret. «For 
første gang sover jeg i et kloster der Johannes Moschos kunne 
ha vært og hører de samme hymnene fra det femte århundre 
sunget under de samme mosaikkene. Rett overfor meg ser jeg 
sørveggen av det som antakelig er den eldste kirken i Anatolia 
som er i bruk. Den ble bygd av keiser Anastasios i 512 - før 
Hagia Sophia (…) Det er bare en håndfull kirker i hele verden 
som er så gamle. Det er utrolig at den i hele tatt er bevart, men 
at den er bevart intakt og fremdeles i bruk etter at persere, 
arabere, mongoler og Timurs horder alle har kommet og gått, 
etter at Konstantinopel er blitt erobret av tyrkerne og Lilleasia 
fullstendig tømt for grekere - det er intet mindre enn et  
mirakel.» 
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Her i Mar Gabriel-klosteret beskriver forfatteren noe som er 
eiendommelig, vakkert og fylt med håp. «Snart trakk en usyn-
lig hånd forhenget til side fra alteret. En gutt holdt et rykende 
røkelseskar med raslende kjeder. Hele menigheten begynner 
å kaste seg ned gjentatte ganger. Fra stående stilling falt de 
bedende ned på kne og dunket hodet mot underlaget, slik at 
alt som ble sett fra bakerst i kirken var en rekke oppadvendte 
bakender. Alt som skilte denne tilbedelsen fra noe som kunne 
foregått i en moske, var at de bedende korset seg om og om 
igjen mens de utførte sine nesegruse fall. Slik ba de første 
kristne, og det er samme form for tilbedelse som Moschos 
beskriver. I det sjette århundre synes muslimene å ha utviklet 
sine ritualer fra den rådende kristne praksis. Islam og østlig 
kristne har holdt på den opprinnelige urkristne konvensjon, 
det er de vestlige kristne som har brutt med hellig tradisjon.»  
Boken tegner et dystert bilde av de kristnes situasjon i det 
tidlige Bysants, men dette avsnittet gir et vakkert bilde av 
at bønnen springer ut fra felles praksis og at i møte med det 
hellige kan politikkens og nasjonalismens svøpe overskygges. 
Dalrymple beskriver også flere steder under sin reise hellige 
steder hvor både kristne og muslimer ber side om side,  
helgener og hellige steder som er viktige for begge religionene. 

Dalrymple gjorde denne reisen på midten av 1990 tallet. Han 
møter en svært krevende politisk situasjon i Tyrkia, og svært 
krevende forhold for de kristne. I dag ser vi et Tyrkia som  
ifølge politiske kommentatorer beveger seg mot en ett- 
parti-stat. Den sittende presidenten Erdoğan konsoliderer 
mye makt på sine egne hender, og etter kuppet i 2016, da jeg 
tilfeldigvis befant meg i Tyrkia som vikarprest i sjømannskir-
ken, har han rensket kraftig opp blant sine motstandere. Da 
Dalrymple gjorde sin reise var det å komme over grensen til 
Syria som å komme til et trygt land, diktaturets trygghet vel og 
merke. 

Min tvillingbror, fredsforskeren, har blant annet studert ara-
bisk på Universitetet i Oslo. I 2007 studerte han i  
Damaskus, og da var jeg så heldig, og framsynt, at jeg besøkte 
ham. Å rusle rundt i Damaskus var som å spasere i en  
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fornøyelsespark av eldgamle kirkesamfunn. Det lå katedraler 
som tilhørte eldgamle kristne menigheter på hvert et hjør-
ne. De kristne i Syria levde tryggere enn sine kristne søsken i 
landene rundt. Særlig etter at Assad den eldre tok makten i et 
militærkupp i 1970 har de kristne blitt beskyttet. Dette fordi 
presidenten tilhørte en muslimsk minoritet, han dannet allian-
ser sammen med andre religiøse minoriteter og klarte dermed 
å skape en slags balanse i forhold til sunni-flertallet. 

Dalrymple kommer i kontakt med en gruppering hvis  
forferdelige skjebne i dagens Syria har gjort dem kjent for 
en krigs- og kriselei vestlig befolkning, nemlig Jezidiene. I 
forbindelse med en samtale vedrørende en eldgammel kris-
ten gruppering som heter nestorianere, får han vite at 10 000 
nestorianere er sperret inne i en flyktningleir på grensen mot 
Irak, sammen med 1000 jezidier. Nestorianerne flyktet fra Irak 
etter at Saddam Hussein gasset kurderne, da de fryktet å møte 
samme grusomme skjebne. Forfatteren skriver at nestor- 
ianerne har bevart mange av urkirkens tradisjoner som andre 
steder er totalt forsvunnet. Deres nattverdsritualer, apostlene 
Addais og Maris anafora, er den eldste kristne liturgi i hele 
verden som fremdeles er i bruk.   

Jeg er ikke spesielt from. Det er en av mine mange svakheter. 
Men jeg fascineres av ulike uttrykk for fromhet. I Syria var jeg 
så heldig at jeg fikk se stedet hvor St. Simeon, Stylitten, hadde 
sitt virke. Stedet hvor han satt på sin søyle ligger litt utenfor 
Aleppo. Da jeg besøkte stedet var det nesten helt forlatt.  
«Bysantinerne så på disse stylittene som mellommenn, bud-
bringere som kunne bære deres dypeste frykt og forhåpninger 
fram for himmelens fjerne domstol, alminnelige mennes-
ker med alminnelig bakgrunn som ved hjelp av sin heroiske 
askese nådde Kristi øre. (..) Ved foten av stylittens søyle blir 
man konfrontert med den ubehagelige sannhet at det som har 
beveget tidligere generasjoner sterkest, i dag stundom og bare 
forsøksvis kan skimtes med troens øye, mens det forblir helt 
uforklarlig og absurd sett under den skeptiske vestlige fornufts 
grovt fordreiende mikroskop.»  
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Dalrymple forsetter sin reise i skyggen av Bysants inn i Liba-
non fra Syria, til Palestina og Egypt. Jeg har ikke mulighet til å 
referere fra disse landene, men det er virkelig verdt  
lesningen. Jeg går raskt til slutten av boken hvor han  
oppsummerer inntrykkene:

«Problemene de kristne i Midtøsten står ovenfor er i virke-
ligheten forbausende sammensatt. Da jeg begynte på denne 
reisen trodde jeg at islamsk fundamentalisme skulle vise seg 
å være de kristnes hovedfiende i alle landene jeg besøkte. Men 
det hadde vist seg å være mer komplisert enn som så. (…) Men 
om mønsteret for kristen lidelse var mer sammensatt enn jeg 
hadde kunne gjettet meg til ved innledningen til denne reisen, 
var den også mer fortvilet. I Tyrkia og Palestina lot utryddelsen 
av Johannes Moschos bysantinske kristne til å være nær fore-
stående. (…) I Libanon og Egypt sikret selve antallet kristne et 
lengre nærvær, dog med stadig synkende innflytelse. Bare i  
Syria hadde jeg sett en lykkelig og tillitsfull kristen befolk-
ning.»  

For alle som leser denne boken blir det tydelig at den er 
skrevet for godt over 20 år siden. Siden den gang har mang 
en bloddråpe farget Midtøstens sand. Paradoksalt er det USA 
med sine såkalte kristne presidenter, og dets allierte, som har 
bidratt til å destabilisere regionen ved sine utrettelige kriger. 
Kriger og konflikter som har bidratt til å gjøre situasjonen om 
mulig enda verre for den hardt prøvde kristne minoriteten. 
Når det er sagt vil jeg også nevne, selv om det ikke burde være 
nødvendig, at krigene og konfliktene som foregår i regionen 
selvfølgelig rammer alle dets innbyggere, og én som lider er 
en for mye. Jeg vet ikke om det ville vært mulig sett i lys av 
dagens politiske situasjon, men det ville vært veldig spennen-
de å gjøre denne reisen på nytt i et stadig skiftende Midtøsten. 
Hvordan står det til med de mange klostrene og andre kristne 
steder han besøkte, med sine kulturskatter og eldgamle  
liturgiske praksiser?

Det som blir tydelig for meg når jeg stadig vender tilbake til 
denne boken er hvor fattig jeg er i kunnskap om arkitektur. 
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Forfatteren beskriver med en klar penn de klostrene og  
kirkene han besøker og heldigvis for en stakkar som meg 
finnes det noen bilder i boken. Arkitekturen er et språk som 
jeg ikke har tilgang til som formidler det hellige og historiens 
stadige skiftninger. 

En ting jeg angrer veldig på etter mitt besøk i Syria, er at jeg 
ikke tok turen til den landsbyen hvor det fortsatt snakkes  
arameisk, Jesu eget språk. Forfatteren skriver at turoyo, 
moderne arameisk er hovedspråk i byen Qamishli. «Dette 
gjør den til en av få byer i verden der Jesus kunne vente å bli 
forstått dersom han kom tilbake i morgen.»  Jeg tenker for 
meg selv at språket er nok det minste problemet hvis Jesus 
kom tilbake til Syria i morgen. Det vakre landet med de vakre 
menneskene og de mange tidlig kristne stedene, er forvandlet 
på få år til helvete på jord. 

Denne boken får meg til å reflektere rundt slagordet fra den 
liturgiske teologi, at «bønnens språk er troens språk, eller som 
du ber tror du». I min egen kirke hvor den liturgiske praksis i 
beste fall er skiftende, og i mange tilfeller anarkistisk og inspi-
rert av ulike presters forgodtbefinnende, er det stas å lese om 
uforandrede liturgier fra tidlig kristen tid. Jeg er selvfølgelig en 
varm tilhenger av morsmålet, å tenke kontekst og  
inkluderende praksiser, men kanskje mister vi mysteriet av 
syne. Denne boken er for meg et innblikk i liturgiske  
praksiser og kirkelig liv som jeg kanskje ikke skjønner noe 
særlig av, men som jeg fascineres av og dras mot. Og så takker 
jeg selvfølgelig Gud for at jeg er lutheraner, frigjøringsteolog, 
feministteolog og homo. 

Med dette vil jeg utfordre Åste Dokka: Vår kirkes klokeste 
hode.

Gaute Granlund
Snart tidligere sokneprest på Røst,
og kommende vikarprest i Oslo.
Gaute.granlund@gmail.com
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Mikkelsmesskonferansen 2017
Kirkerådets årlige konferanse for gudstjenesteliv

“Nå fryd deg, kristne menighet”

Mer info og påmelding: www.kirken.no/mikkelsmesskonferansen

Erkebispegården i Trondheim 27.-29. september

Bidrag fra: Karin Nelson (NMH), Stig Wernø Holter (UiB), 
Hege Fagermoen (leder, NFG), Harald Rise (NTNU), 
Knut Størdal (Kirkens Bymisjon Trondheim), John B. Askeland 
(NLA Høgskolen Staffeldtsgate), Svein Aage Christoffersen (TF), 
Vidar Vikøren (UiS), Ruth Tatlow (Musikverket), Ibo Ortgies m.fl.

Årets Mikkelsmesskonferanse (27.-28.9.) etterfølges av den nordiske forsker-
konferansen “Lutherske perspektiver på liturgisk musikk” (28.-29.9.) som musikk-
utdanningsinstitusjonene i Norge arrangerer. Du kan melde deg på én eller begge.  

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

 

85. Ligesaa: Hvorfor blir canones poeni-

tentiales, det vil sige forordningerne om 

boden, som nok endnu er i brug, men 

dog forlængst af sig selv i virkeligheden 

er opgivne og døde, endnu indløste med 

penger ved aflads-brev, som om de end-

nu var ganske kraftige og levende?

 

86. Ligesaa: Hvorfor bygger nu paven 

ikke heller st. Peters kirken af sine egne 

penger end af de fattige kristnes penger, 

da dog hans formue er langt større end 

nogen rig Krassus’ eiendom?
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87. Ligesaa: Hvad eftergiver eller med-

deler paven med sin aflad dem, som alt 

ved fuldkommen anger har ret til fuld-

kommen forladelse og aflad? 

88. Ligesaa: Hvad bedre kunde der ti-

mes kirken, end om paven, som han nu 

kun gjør det en gang — 100 ganger om 

dagen gav hver troende denne forladelse 

og aflad? 

89. Da paven mere søger at fremme 

sjælenes salighed ved aflad end med 

penger, hvorfor ophæver og tilintetgjør 

han da de aflads-breve, som han før har 

givet, hvis de dog er lige kraftige?
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