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     Kunst og kirke           

Johan Sebastian Bach (1685 – 1750) fornyet kirkemusikken i 
senbarokken, og hver gang hans komposisjoner spilles, fornyes 
musikken hos utøver og lytter. Da blir kunsten levende, utover 
tid og rom. Johann Nikolaus Forkel var Bachs første biograf, og 
beskrev Bachs musikk som en dialog mellom flere melodier; «når 
to melodier er så sammenvevde at de snakker sammen, som to 
personer på en behagelig likeverdig fot.» J.S. Bachs kirkemusikk 
tilhører en lang tradisjon med organisten som artist- in- 
residence, men hva med billedkunsten og samtidskunsten?

Kulturrådgiver i Oslo bispedømme, Knut Erik Tveit, beskriver 
forholdet mellom kunst og kirke som en dialog. Samtidskunsten 
er ikke til for å behage, illustrere eller utsmykke kirken, men 
forholdet mellom kunst og kirke kan sees som to likeverdige 
størrelser. 

På et skole/kirkebesøk har jeg sendt en skokk 2.klassinger på 
oppdagelsesferd etter hemmelige budskap i Sinsen kirke. Vilt 
begeistret kommer de løpende tilbake for å vise meg noen ord og 
setninger som er skjult på vinduer og i kirkebenker, selv på steder 
jeg ikke har oppdaget. Det er små kunstverk plassert på unnselige 
steder, som del av kunstprosjektet Refleksjoner. Hele kirkebygget 
har blitt ramme for kunstverkene.  

Jeg oppdaget billedkunstner Aud Marit Skarrebo Holmens 
kunstnerskap i hennes verk Skriften på veggen, der ordet 
«TRO» er bygd opp av mange små «TVIL». Holmens arbeider er 
stedspesifikke, kunsten defineres ikke av galleriet, men av stedet 
de bebor. Utstillingen Refleksjoner i Sinsen kirke består av ord 
og aforismer i ulike materialer og størrelser, på alt fra kirkens 
yttervegg, til toalettet og på bakerste benk. Kunstprosjektet er 
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ett av flere eksempler på en ny dialog mellom kirke og kunst, 
med begrepet stedspesifikk som fellesnevner. Det åpner for nye 
refleksjoner for hvordan vi erfarer kunsten i kirkerommet.

Liv Kristin Holmberg har en fot i hver leir, både i kunsten og 
i kirken, som utdannet organist og utøvende performance-
kunstner. I Kunstliturgien vil hun utforske kirkerommets 
potensial som kunstarena. Kan kunsten være en stedforandrende 
kraft i kirkerommet? Under pandemien gjorde hun lydopptak 
av orgel i et tyvetalls tomme kirker i Telemark sammen med 
komponisten Erik Havnes. Paralysens liturgi tar utgangpunkt 
i pandemiens stillstand og tomhet. Kan tomheten være 
utgangspunkt for noe livskraftig?

Holmberg ser at kunst og religion har felles grunn, begge er 
basert på tro og overskrider det rasjonelle; “Både religionen og 
kunsten bestreber seg på å tilfredsstille menneskets åndelige 
behov. I likhet med religionene kan kunsten gi menneskene noe 
å leve for, gi menneskene en retning, livsinnhold og metafysisk 
overbygning.” 

For meg er det umulig å virke som prest uten å forholde meg til 
kunsten. En måte å se det på, er at vi utøver kunst. Gudstjenesten 
kan sammenlignes med en performance, eller et totalkunstverk, 
der ulike kunstformer virker sammen i en helhet; alterbildet, 
skulpturene, glassmaleriene, byggets arkitektur, tekstilkunsten, 
musikken, ordene, bevegelsene, dansen og samspillet, delaktig-
heten, forkynnelsen og bønnen. Da er rammen den tradisjonelle 
kirkekunsten, som tjener budskapet og evangeliet. Det ortodokse 
ikonet er et godt eksempel, der kunstarten har vært like 
uforandret som ordoen, for den tilhører tradisjonen og tjener 
den. I Den norske kirke har kanskje salmeskatten samme status 
som ikonet, men den fornyes likevel. Holmberg mener at få har 
utfordret liturgien i nye kunstprosjekter, som performance, men 
hun skriver også i en bisetning, at gudstjenesten kan antas å være 
et av de største musikkteatrale drama i verdenshistorien.

For hva skjer når kunsten trer inn i det hellige rommet på egne 
premisser? Må kunsten rettferdiggjøres av kirkens tro og lære? 
Kirken har vært premissleverandør for kunsten i århundrer, og 
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kunsten har fremmet og reflektert det kristne budskapet, dermed 
har de gjensidig influert hverandre. Men ved inngangen til det 
20.århundret ble kunsten autonom, og det ble stilt spørsmålstegn 
til selve begrepet kunst, siden har den ikke villet la seg begrense 
eller fange. Når det sies at de to mest brukte titlene på kunstverk 
oppgjennom historien er «Korsfestelsen» og «Untitled», kan det 
illustrere kirkens grep om kunsten og kunstens frigjøring fra den. 

Da pilegrimsleden ble åpnet i Vestfold i 2019, kom et unikt 
samarbeid om samtidskunst i kirkene i stand. Satsningen på 
kunstprosjektet Peregrinus i flere kirker langs leden, med mange 
etablerte kunstnere, er også er fortelling om hvor viktig kirkene 
er som kulturinstitusjon. Samtalen i etterkant handlet om 
kunst og kirke som to selvstendige størrelser; «Trosuttrykkene i 
kunstverkene kunne ikke tilbakeføres eller reduseres til en kristen 
trosbekjennelse, men ble i stedet gjenstand for undring og uro. 
Kirkene ble også et sted for kunstfaglige og teologiske samtaler og 
diskusjoner som krevde en dialogisk holdning: hva er de åndelige 
lengslene i vår tid?»

Vi har vært to temaredaktører for «Kunst og kirke». Jeg har 
hatt gleden av å samarbeide med Karoline Christel Faber, 
prest i Strømsø kirke i Drammen. I samarbeid med kunstner 
Katrine Køster Holst, fikk de utstilt 2000 porselensfugler av 
Fossekallen i den enorme trekirken. Faber skriver om den nye 
erfaringen av kirkerommet, med kunsten og menneskers møte 
med den, der hun har et tydelig ståsted som stedets prest. Her 
møtes stedsspesifikk kunst med praktisk og erfaringsbasert 
teologisk tenkning. Det er verdifull lesning til inspirasjon 
for prester som ønsker ny kunst i lokalkirken. I utredningen 
«Kunsten å være kirke», trekker hun frem sitatet «kunsten har 
åpenbaringskarakter». Fabers tekst er en refleksjon over rommets 
teologi, både rommet innenfor og utenfor kirkeveggen. Det har 
et "sanselig" slektskap med Frans av Assisi. Kunsten er ikke en 
tilleggsdimensjon, den utfordrer oss på hva det vil si å være kirke 
for mennesker i dag.  

Ole Andreas Holen
nummerredaktør i samarbeid med Karoline Christel Faber
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     Hvilken plass skal 
     samtidskunsten ha i kirken?   

I lederen innledet jeg med å spørre om hvilken rolle 
samtidskunsten og den visuelle kunsten har i kirken, sett i forhold 
den godt etablerte kirkemusikken. Hvilken vei pekte kirkerådet 
i 2018, da kunstens plass ble diskutert i «Rapport og veivalg for 
Den norske kirkes kunst- og kultursatsning»?

«Kunsten og kulturen forstås ikke bare som hjelpemidler for 
Ordets forkynnelse. De er genuine uttrykksformer for liv og tro. 
Kunsten og kulturen representerer et språk kirken må kunne. 
Kirken må kunne dette rett og slett fordi kunsten og kulturen er 
en del av det å være kirke. Bildene, arkitekturen, det musiske og 
det grensesprengende poetiske språket leter og lengter etter det 
guddommelige og det sant menneskelige. Kunsten hjelper oss å 
favne det ordløse og å leve med det uhåndterlige» (KM 11/18).

Hvordan kan kirken leve opp til et slik kunst-credo? Rapportens 
hovedproblem er at den i for stor grad støtter seg til tradisjonen, 
som kirkemusikk og utsmykning, når begrepet kunst skal 
diskuteres. Når samtidskunsten er ignorert og visuell kunst er 
redusert til utsmykning, da har en ikke tatt innover seg at kunsten 
har vært autonom i hundre år. 

Den norske kirkes kulturmelding fra 2005 «Kunsten å være kirke, 
om kirke kunst, og kultur», trenger er revitalisering og nylesning! 
I introduksjonen høres flere stemmer om kunstens betydning for 
kirken, en av dem, forfatter Paal-Helge Haugen, skriver;
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«Når kyrkja sluttar å frykte det verste frå samtidskunsten, kan 
mykje skje. Ein kan beintfram kome til å oppdage at kyrkja og 
kunsten ofte har mykje til felles: At dei begge freistar å skape eit 
rom for refleksjon over kva det vil seie å vere menneske.»

Prest Kirsti Aasen og teologiprofessor Svein Aage Christoffersen 
skriver begge om kunstens plass i kirkehistorien frem til i dag. 
For Luther stod ordet over bildet, selv om han tok avstand fra 
reformasjonens billedstormere. Kirsti Aasen beskriver den 
nederlandske maleren Rembrandt (1606 – 1669) som Luthers 
motstykke; Rembrandts forbilde ble Emmausvandrerne, fordi
de oppdaget Kristus gjennom sansene. Kirken sliter fremdeles 
med ett skarpt skille mellom kropp og sjel, skriver Aasen; 
«Gnostisismen er fortsatt en realitet hvor menneskers ytrings-
former nedvurderes.» Hun mener at vi må finne tilbake til den 
danske teologen Grundtvigs holdning til kunsten og livet; ikke 
som en dualisme mellom Gud og verden, men mellom lys og 
mørke, sannhet og løgn, liv og død. 

På samme måte kritiserer Svein Aage Christoffersen kirken for 
å ignorere estetikken på kunstens egne premisser, i møte med 
kristen tradisjon. Kirken har en tilbøyelighet til å gjøre kunsten 
til en illustrasjon av ordet; «Kunsten illustrerer imidlertid ikke 
ordene, men fortolker Ordet. En kirke som overser dette, blir en 
uttrykksfattig kirke», skriver han.

Kirkemøtets rapport fra 2018 er i så måte et tilbakeskritt, 
slik jeg ser det, fordi den visuelle kunsten er nedprioritert og 
samtidskunsten er helt fraværende - tradisjonene er sterkere enn 
nytekningen. Der kunsten ikke tjener det kristne budskapet, eller 
ikke kan leses inn i den som gjenkjennbare symboler, kommer 
rapporten til kort.

Det handler om et møte mellom kunst og kirke. Finner møtet 
sted på kunstens eller på kirkens arena? spør Christoffersen 
i «Kunsten å være kirke». Hvem eier kunsten eller arenaen? 
Eierskapet behøver ikke være et enten – eller, men en 
anerkjennende dialog. Grunntanken fra 2005 må løftes frem 
igjen, slik det fremkommer i rapportens kulepunkter (KM 11/18 
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om kirken som kulturarena jf. KM 07/05); for at den lokale kirken 
skal bli en kunstarena må en ha en grunnleggende teologisk 
forståelse av kirkebygget, og hva det som vigslet rom egner seg 
for. Lokalmenigheten oppfordres til å skaffe seg kunstfaglig 
kompetanse, og til å være en offensiv kulturbærer som tar et bredt 
spekter av kunstformer og medier i bruk. 

Dette temanummeret kan sees på som en respons på 
«Nødvendigheten for å reflektere over forholdet mellom kunst 
og teologi». Rapporten fra Kirkemøtet 2018 underkommuniserer 
samtidskunsten, på en måte som gjør at kunstbegrepet ikke er 
troverdig. Som motvekt står den stedspesifikke kunsten, der kunst 
og teologi er likeverdige samtalepartnere i en gjensidig dialog. 

Epilog
God smak, dårlig smak og kristen smak
Kunst i kirken kan være et risikoprosjekt. Før julemessen i 
november ble jeg nødt til å dekke over to blanke stålplater i 
kirkegulvet i Sinsen kirke. De var en del av kunstinstallasjonen 
til utstillingen Refleksjoner, som nylig var åpnet. Jeg dekket 
stålplatene med papp og gaffatape, og printet røde varseltrekanter 
med teksten «Dette er et kunstverk, ikke tråkk». Men de 
besøkende tråkket ignorant på platen for å se på julemessens 
utvalg av hjemmelagde gaver. Jeg kjente meg som Moses, i det 
han oppdaget gullkalven. Hellig vrede. Hvordan er egentlig 
forholdet mellom kristen estetikk og samtidskunst? Kan de være i 
samme rom? 

Kirkerådet inviterte idéhistoriker Trond Berg Eriksen til 
kulturkonferansen om visuell kunst i 2012, der han bygget sine 
poenger på Frank Burch Browns bok Good Taste. Bad Taste and 
Christian Taste (Oxford 2000). I overnevnte kirkemøterapport 
fra 2018 siteres Eriksen slik:
 

Poenget med kunstverket i kirkerommet, eller kirkerommet 
som kunstverk, ligger jo ikke i det synlige og sansbare i og 
for seg, men i det som det synlige og sansbare leder tankene 
våre mot. Den religiøse funksjonaliteten befinner seg i et 
rom bak de umiddelbare inntrykkene. […] [R]eligionen som 
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religion ønsker å forandre menneskers liv, men kunsten som 
kunst snarere inspirerer til en – ofte fortumlet og fornyende – 
avstandsbetraktning.

Jeg spør meg om ikke Trond Berg Eriksen har et utdatert 
kunstsyn; er det ikke tvert om, at det er nettopp i det sanselige, 
i det vi ser og berører, at vi eksisterer og erfarer livet?  
Kunsten behøver ikke være en avstandsbetraktning eller noe 
fremmedgjørende, men en intuitiv opplevelse som kan være 
livsforandrende. Trond Berg Eriksens tolkning, der kunsten 
er en avstandsbetraktning og religionen er det egentlige 
livsforandrende, underbygger skepsisen hans til en ny bruk av 
kirkerommet.

Etter å ha flanert i Romas gater, besøker idéhistorikeren Eriksen 
en kirke og irriterer seg over turistene som ser på Rafael, mens 
han ser for seg at den ekte gudsdyrkelsen skjer hos de troende på 
kirkens bakrom; «Ikke sjelden utløses smågnister av gjensidig 
irritasjon mellom de to gruppene. Derfor ser jeg visse problemer 
ved å omfunksjonere et gudshus til en konsertsal eller en 
kunstutstilling. De troendes møtesteder bør vel være noe annet 
enn underholdningsindustriens møtesteder».

Dersom vi nedvurderer nye kunstopplevelser i kirken til å være 
underholdningsindustri, er vi tilbake i ikonoklasmen. På sitt beste 
er det elitisme, med kriterier for hva som er gangbar kunst, og på 
sitt verste er det fundamentalisme, at kunsten kun skal tjene som 
propaganda. 

En videre diskusjon om hva kristen estetikk er, ønsker jeg 
velkommen. For den som vil åpne en kunstutstilling i sin 
lokale kirke, vil raskt oppdage at de eksisterende uttrykkene, 
alt vi omgir oss med av pamfletter, infotavler og garnnøster på 
trollbusker i alle kirkeårets farger, kolliderer med kunstverkene 
en vil introdusere. Derfor er jeg på ett vis enig med Trond Berg 
Eriksen, i at det bør være en forskjell i opplevelsen av det hellige 
rommet, noe som skiller det fra det alminnelige. For jeg vil 
heller vise konfirmantene Rafael eller Rembrandt, enn å bygge 
«Oppstandelsen» med dem i Duplo. 
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Kanskje ligger svaret i mangfoldigheten, i motsetningen til 
entydigheten i den kirkelige tradisjonen, slik Svein Aage 
Christoffersen uttrykker det i «Kunsten å være kirke»: «Det 
er ikke sikkert at entydighet utelukker mangfoldighet, eller at 
åndelighet utelukker sanselighet. Og i en tid da alt skal være 
privat og personlig, kan nettopp kunstens form minne oss om at 
kristen tro handler om mer enn vårt indre liv.»

For meg ligger mulighetene i den stedspesifikke kunsten, i 
dialogen mellom kirkebygg og samtidskunst oppstår det noe nytt, 
og artiklene i dette nummeret viser mange slike muligheter. 
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     Kreativt samarbeid mellom prest 
     og kunstner   

Jeg ble utfordret av redaksjonen på å dele noen refleksjoner 
om samarbeidet mellom prest og kunstner. Håpet er at de 
refleksjonene kan inspirere flere prester til å kaste seg ut i dette 
mulighetsrommet. Jeg vil fokusere på samarbeidet innenfor det 
vi kan kalle temporær visuell kunst. Det vil her bety visning av 
visuell kunst i en avgrenset tidsperiode i en kirke.

I Oslo bispedømme har det de siste 10 årene vært en rekke større 
prosjekter hvor samtidskunstnere har samarbeidet nært med 
prester - i alle faser - knyttet til utviklingen av en temporær 
utstilling.

Noen eksempler på det er prest Ole Andreas Holen sitt samarbeid 
med kunstner Aud Marit Skarrebo Holmen om Refleksjoner i 
Sinsen kirke, prestene Pål Kristian Balstad og Elisabeth Thorsen 
sitt samarbeid med kunstner Lise Bjørne Linnert om Pust 
meg fram i Trefoldighetskirken, og prest Jonas Lind Aase sitt 
samarbeid med studentene ved Kunsthøyskolen i Oslo - om What 
do we believe in - i Oslo domkirke.

Hva var en av de viktigste fellesnevnerne - i det samarbeidet 
som fant sted mellom prest og kunstner - i disse tre prosjektene? 
Mangt og meget var felles, og mangt og meget var forskjellig. 
Slik jeg ser det, var en avgjørende fellesnevner at det i alle tre 
produksjoner var et reelt og likeverdig samarbeid mellom prest og 
kunster.
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Hva mener jeg med reelt og likeverdig samarbeid? Reelt sam-
arbeid innebærer at prest og kunstner samarbeider nært; fra 
kunstneren først presenterer sine tanker om et mulig prosjekt 
for presten og gjennom alle påfølgende faser av produksjonen. 
Herunder uforpliktende forberedende samtaler, konkrete 
forberedelser, gjennomføring og evaluering.

Den første fasen kan omtales som research-fasen hvor det 
er avgjørende viktig «å holde åpent» om produksjonen skal 
realiseres eller om den ikke skal realiseres. I denne fasen 
gjelder det ikke bare å være kreativ, men også realistisk. Og det 
kan ofte være en krevende øvelse å sammenholde to så ulike 
dimensjoner, men det er like fullt nødvendig for å få et best mulig 
beslutningsgrunnlag for avgjørelsen som etter hvert tvinger seg 
frem: Skal produksjonen realiseres?

Likeverdig samarbeid innebærer at prest og kunstner legger som 
premiss at de anerkjenner hverandre som likeverdige aktører. 
Det betyr de begge erkjenner at den andre er like viktig som en 
selv for at produksjonen skal kunne hente ut sitt fulle potensiale i 
kirkerommet.

Kunstneren går inn i prosessen med sin faglige tyngde som 
skapende kunstner. Herunder utdannelse, praksis fra eget virke 
som kunstner og alt det som måtte motivere kunstneren til å 
realisere prosjektet. Presten går inn i prosessen med sin faglige 
tyngde som prest. Herunder utdannelse, praksis som liturg, 
sjelesørger og forkynner og alt det som måtte motivere presten til 
å realisere prosjektet.

Hva kommer i spill i et reelt og likeverdig samarbeid? Et eksempel 
er samtaler om spørsmålet: Hva betyr det for kunstproduksjonen 
at kirkerommet er vigslet? Det kan i noen sammenhenger bety at 
man tenker på begrensninger for kunstnerisk utfoldelse. I andre 
sammenhenger kan det bety at man tenker på muligheter for ny 
og overskridende kunstnerisk utfoldelse.

Et annet eksempel på hva som kan komme i spill er personlige 
samtaler om livet og tilværelsen. Herunder refleksjoner om 
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Gud, om Jesus, om Den hellige ånd, om kunst generelt, om 
visuell kunst spesielt, om kirkerommets arkitektur, om den 
liturgiske praksisen som ukentlig finner sted i kirkerommet, om 
forkynnelsen, om personlige traumer knyttet til religiøs praksis, 
om personlige åpenbaringer av religiøs karakter, om sjelesorgen. 
Hvordan dette måtte ha utspilt seg - mellom prest og kunstner - i 
Sinsen kirke, i Trefoldighetskirken og i Oslo domkirke, ja, det må 
det være opp til prestene og kunstnerne selv og sette ord på.

Del 2: litterære konsept i Påske og pasjon:
Påske og pasjon blir arrangert for tolvte året på rad i 2022; fra 5. 
søndag i faste, 3. april, til 1. pinsedag, 5. juni.  

64 Opplevelsesdager. Fra inngangen til den stille uke til 1. 
pinsedag. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med 
verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. 
Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket 
til frihet.

Påske og pasjon er en bred kommunikasjonsplattform for 
produksjoner innenfor alle kunstuttrykk - herunder guds-
tjenesten når den fremstår som en kunstnerisk produksjon 
(som eksempelvis er tilfellet i Bach i høymessen) - på byens 
kunstscener og i kirkene.

Men Påske og pasjon er også en produksjonsplattform 
hvor det så langt er produsert 133 skjønnlitterære tekster 
gjennom konseptene; 4-4, 7-7 og 12-12 Gamle Aker; https://
paskeogpasjon.no/teksthefter/

En bærende ide i disse konseptene er å ta utgangspunkt i stedet 
og i situasjonen. Et eksempel på dette er 4-4 i 2021 hvor poeten 
Endre Ruset deltok gjennom å forfatte diktet Påskeaften. 
Gjennom 4-4 blir stedet Mariakirkeruinen og situasjonen 
påskeaften utforsket.  Fire skjønnlitterære forfattere blir invitert 
til å skrive hver sin tekst og urfremføre den i Mariakirkeruinen i 
Middelalderparken i Gamle Oslo på påskeaften kl. 13.
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Tre kvinnelige forfattere og en mannlig deltar, fordi det speiler 
beskrivelsene evangelietekstene gir av situasjonen når Jesus 
utåndet på Golgata. Da var det, med unntak av disippelen 
Johannes, kun kvinner til stede.

For forfatterne blir stedet Mariakirkeruinen og situasjonen 
påskeaften aktivert på tre måter:

1.   I forkant av skriveprosessen blir det gjennomført 1 til 1 
befaringer med forfatterne i Middelalderparken. Mariakirken ble 
reist på 1000-tallet som en liten trekirke. Den ble senere utvidet 
og var, da den ble revet i 1542, en av landets største kirker.

2.   I forkant av skriveprosessen leser forfatterne Markus-
evangeliet. Det forteller at det var tre navngitte kvinner til stede 
under korsfestelsen, kapittel 15, vers 39-41: Da offiseren som sto 
rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne 
mannen var Guds Sønn!» Det var også noen kvinner der som sto 
på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og 
Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. De hadde fulgt Jesus og 
tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner 
der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham.

3.   I Markusevangeliet er tiden mellom langfredag og første 
påskedag ikke omtalt med ett eneste ord. Dermed blir påskeaften 
et teksttomt rom i Markusevangeliet. Gjennom fraværet av omtale 
av påskeaften, og tomheten som ruinen markerer, skapes det et 
interessant tolkningsrom.

Forfatterne som skal urfremføre tekster på påskeaften i år – 
lørdag 16. april kl. 13 – er Nora Aschim, Ingvild Schade, Bård 
Torgersen og Tina Åmodt.

Vel møtt!
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Bakgrunn for stipendiatprosjektet Paralysens Liturgi

Med bakgrunn som kirkemusiker og performance-
kunstner utforsker Holmberg kantors rolle som ritual-
mester. Det kunstneriske forskningsprosjektet 
Kunstliturgien kan omtales som rituelt musikkteater basert 
på utopisk filosofi, der hun utvikler egne liturgiske elementer 
for eksistensielle hendelser og overganger i livet: Et slags 
metafysisk virkelighetsteater. Stipendiatprosjektet er slik 
sett både performativt og diskursivt en undersøkelse av 
kirkerommets potensial som kunstarena, og en utprøving av 
kunstens grenser og stedsforandrende kraft i kirkerommet 
som offentlig rom.

Kunst og religion kan ansees som forbundene sannhets-
diskurser. Begge diskursene avhenger av tro. Begge 
sannhetsdiskursene motsetter seg fornuftens enevelde i 
vårt samfunn. Begge diskurser opprettholdes gjennom 
overskridelse. Både religionen og kunsten bestreber seg 
på å tilfredsstille menneskets åndelige behov. I likhet 
med religionene kan kunsten gi menneskene noe å leve 
for, gi menneskene en retning, livsinnhold og metafysisk 
overbygning.

Der mange, innen både billedkunst, scenekunst og 
samtidsmusikken, bruker kirkerommet som kunst- og 
konsertarena eller peker på ritualene eller innehar rituelle 
elementer i sine verk, så er det få som faktisk går inn i 
eksisterende rituelle strukturer, og forsøker å vri, vende og 
forvandle dem. Lite har blitt gjort innenfor performance- og 
scenekunst i kirkerommet i Europa (om man da ikke anser 
gudstjenesten som et av de største musikkteatrale drama 
i verdenshistorien). Det er dette mulighetsrom Holmberg 
ønsker å fylle.

Under stipendiatperioden vil hun utforske og utvikle liturgisk 
elementer som musikkteatrale verk. Slik vil hun utvikle en 
serie med musikalskliturgiske, performative eksperimenter 
som vil danne kunstnerisk kropp til Kunstliturgien. 
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            Fra research- og innspillingsreisen i kirkerom på landsbygda i Telemark,  
             under pandemien og nedstengningen vinter 2021. Foto: Kristian Larssen. 
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21Liv Kristin Holmberg
kunstner og stipendiat ved Norges Musikkhøgskole
livkristin@gmail.com

Erik Havnes
kunstner og komponist
eirik.havnes@gmail.com

Paralysens Liturgi. Om kunstens 
grenser    
Et samarbeidsprosjekt mellom performance-kunstner og 
organist Liv Kristin Holmberg, komponist Eirik Havnes, 
kurator Maria Veie og filmfotograf Kristian          Larssen.

På et vis inntraff Paralysens Liturgi før vår urfremføring. 
Våre liv har blitt endret, og vi har blitt tvunget til et liv i 
stillstand, i karantene. Utstillingsprosjektet Paralysens Liturgi 
ble påbegynt høsten og vinteren 2020, og tematikken ble 
plutselig mer virkelig og allmenn enn ventet. Disse erfaringene 
og innsiktene vi gjorde under denne tiden, ønsket vi å integrere 
i vårt tverrkunstneriske prosjekt, her vi er, i den post-
pandemiske fremtid. 

Paralysens Liturgi hadde sin urfremføring under Only Connect i 
Trondheim våren 2021. Da Paralysens Liturgi er en undersøkelse 
av relasjonen mellom kunstrommet og det kultiske rommet, ønsket 
vi å skape to ulike versjoner av verket - ett for kunstrommet og 
én performativ versjon for kirkerommet. Kirkeromversjonen ble 
urfremført i Nidarosdomen og kunstromversjonen ble urfremført 
på Rosendal Teater. Urfremføringene skjedde i samarbeid med Ny 
Musikk, Galleri Maria Veie og Nidarosdomen Bispedømme. 
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   Holmberg og rosevinduet i Nidarosdomen, fra Paralysens Liturgi, 
                                                        Only Connect 2021. Foto: Bjørn Ante
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Oppstandelsen av paralysen
Liv Kristin Holmberg, Berlin 2019

Etymologi: ´Paralyse´ fra gresk paralysis / paralyein. ‘Å løse 
opp, lamme’

Helt siden jeg var liten har det tikket inn informasjon og 
innsikter om hvor uholdbart menneskene trakterer hverandre 
og verden. All den unødige smerten, alle de unødige skadene. Er 
kunsten til for å forandre vår verden, oss selv? Er det derfor jeg 
har valgt denne livsvei? 

        
Denne undringen og dype tvilen over hva kunsten kan og ikke 
kan, har alltid fulgt meg i mitt virke. Og i høst slo tvilen til igjen, 
der Thunbergs stemme «How dare you!» gjallet på repeat i mitt 
hode. Tvilen på om det å skape kunst er den rette måten å bruke 
sine livskrefter på, i en tid der menneskeslektens fremtid på 
jorden står på spill. Tvilen på kunsten som forvandlingsverktøy. 
Tvilen på min egen kunst. Tvilen på mine egne hender. Mine 
egne tanker. Tvilen på tvilen. Og der satt jeg, i min privilegerte 
situasjon, paralysert. 

I denne handlingslammelsen og i fraværet av kreativitet, 
der tankene gikk i spinn i hodet: hvorvidt jeg skulle gå inn i 
politikken, om jeg skulle bli aktivist, om jeg skulle bli småbonde 
eller nonne, om jeg skulle avskape meg selv, i Simone Weils 
ånd. I denne paralysen flimrer internett konstant foran mine 
øyne - nyhetsoppdateringer, forskningsrapporter, opprop, 
og et overproduserende kunstfelt der det hver kveld er nye 
åpninger, nye konserter, nye teaterstykker, nye performancer 
som skal vises, konsumeres, analyseres, kritiseres - alt mens 
vi alle begynner, mer eller mindre, å erkjenne at naturen, og 
menneskeslekten, er truet på livet – at det pågår et langsomt, 
kollektivt selvmord. 

I dette flimmeret kommer jeg over en svensk dokumentar om 
vår indre skog. Det er i denne dokumentaren jeg blir klar over 
komponisten (og kunstneren og aktivisten) Eirik Havnes, og det 
er noe som vekkes. Jeg tenker: han bør jeg komme i kontakt 



Magasin24

med. Et par kvelder senere i Oslo rykkes jeg for en stakket stund 
ut av paralysen ved hjelp av overflod av cava på lanseringen 
av et nytt kunsttidsskrift – Kunstavisen. Og der på toalettet 
under kvelden, når jeg ser meg i speilet, ser jeg plutselig 
komponist Eirik Havnes. Det er kanskje å ta hardt i å kalle det 
en åpenbaring, men jeg lar det regne som et tegn, et hint. Siden 
den kvelden har vi etablert en dialog og utvekslet ideer og 
tanker, og der i delingen av paralysen, i tvilen, i maktesløsheten, 
oppstod det et håp. Ved å affirmere tomheten og stillstanden, 
ikke på nihilistisk vis, allment forstått, men hva man kunne kalle 
i egentlig forstand: tomheten, paralysen, kan bli til åpningen, 
en glipe inn til et nytt liv. Og det var slik Paralysens Liturgi 
kom til. 

Paralysens Liturgi tenker jeg som ett av flere element i det 
mangeårige og pågående kunstneriske forskningsprosjektet 
Kunstliturgien - en utforskning av kunsten som forvandlings-
verktøy. Det er også en utforskning av kunstens grenser - en 
undersøkelse av hva kunsten kan og ikke kan. Hvor slutter 
kunsten, hvor begynner den? Orfeusmyten viser oss hva kunsten 
ikke kan. Kunsten kan ikke redde Eurydike. Den viser oss en 
grense. 

Dette performative utstillingsprosjektet handler om å undersøke 
paralysens potensial som kunstnerisk material. Isteden for å 
sky paralyse og stillstand, så ønsker        å vi undersøke stillstanden, 
tomheten, å tåle intet - å tenke tilstanden som et sted for 
forvandling. 

Liturgiens mulighet kan være å skape en annen mening med 
våre mangler og våre lengsler. Slik Simone Weil beskriver, har vi 
mistet kontakt med virkeligheten, fordi vi er fanget i en forståelse 
av at virkeligheten og dens mening er et resultat av våre egne 
forestillinger og konstruksjoner. Dette avføder en rastløs jakt 
på mening og selvopptatthet. Istedenfor det febrilske fokus på 
produksjon, hva med et perspektivskift der læring og innsikt 
ikke handler om mestring, men isteden om mottakelighet. 
Weils oppmerksomhetspraksis kan omtales som et hjerte i 
Paralysens Liturgi.
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Fra research- og innspillingsreisen i de tyve ulike kirkerom på landsbygda i Telemark, 
under pandemien og nedstengningen vinter 2021. Innspilling av det nyskrevne 

orgelrequiemet av Eirik Havnes – bestillingsverk til Paralysens Liturgi. 
Foto: Kristian Larssen.

Paralysens Liturgi. Requiem for et tomt rom 
(2020/2021) 
Komponist Eirik Havnes beskrivelse av research, 
fremgangsmåte og kunstnerisk form

Et multimediaverk for 8-kanals video og 8-kanals lyd - et 
samarbeid mellom performancekunstner og organist Liv Kristin 
Holmberg og kunstner og komponist Eirik Havnes. Paralysens 
Liturgi ble komponert under høsten 2020, innspilt og filmet 
vinteren 2021, og klippet og ferdigstilt til våren 2021. 

Prosjektet har vokst ut av prosjektet Kunstnerliturgien, som tar 
for seg de mest kjente kirkelige liturgier (de rituelle prosessene 
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rundt dåp, bryllup, påske, begravelse osv.) og omgjør disse til 
performancer. I den forbindelse har vi tatt konseptet rundt 
dødsmessen videre, og ønsket å lage et requiem for tomheten. 

De tomme kirkerom som kunstnerisk material
I våre hjemfylker, både i Telemark og langs hele Vestlandet, står 
kirkerom i større og større grad tomme, uten at disse rommene 
som er fantastiske både visuelt og akustisk, brukes til noe. Det 
er selvfølgelig mange grunner til dette, men tre grunner er 
fremtredende: Færre og færre er kirkegjengere i Norge i dag. 
De som går i kirken, blir eldre og eldre, og mange av dem har 
allerede gått bort eller ikke har mulighet til å delta. I tillegg 
opplever landsbygda en massefraflytning til byene. Så både 
kirken, befolkningen og bygden er, slik sett, døende. Det er en 
ganske pompøs måte å ordlegge seg på, så knytter vi det opp mot 
kirkerommet - det står tomt, majestetisk og klangfullt igjen. 

Innsamling av orgelklanger 
Requiemet består av et nyskrevet verk for kirkeorgler og klang 
fra tomme rom, som Havnes skrev i 2020. Dette verket spilte vi 
inn i 20 forskjellige kirker i Holmbergs hjemtrakter, Telemark, i 
forskjellige rom og på forskjellige orgler. Fremførelsene ble filmet 
slik de ble spilt, i et tomt rom, fra alterposisjon, mot orgelet. Dette 
videomaterialet ble det grunnleggende materialet i utstillingen 
(for kunstromversjonen), og ble klippet opp mot komposisjonen. 

Hvordan de forskjellige lydopptakene brukes var en vesentlig del 
av prosjektet, siden de forskjellige orglene ikke var stemt helt 
likt. De er bygd med forskjellige teknologier og til forskjellige 
tider, og hvis man spiller av den samme tonen fra to ulike orgler, 
oppstår det et akustisk fenomen som heter «beating», hvor de 
to tonene begynner å riste eller dirre. Man risikerer også at det 
kan høres fryktelig ustemt ut, hvis dette brukes på feil måte. Men 
noe av det Havnes har fokusert på det siste året, er å jobbe med 
mikrotonale komposisjoner, altså toner som ligger midt imellom 
de vanlige tonene. Havnes jobbet på denne måten ved å få tilsendt 
«prøveopptak» fra alle de forskjellige orglene før han i det hele 
tatt begynte komposisjonsprosessen, slik at hver stemme 
ble skrevet for det aktuelle rommet og det aktuelle orgelets 
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egenskaper. Når det kommer til det musikalske innholdet, ble det 
laget som et verk for gallerirom og performativt forløp. Det er ikke 
tenkt som et vanlig orgelstykke som skal dure og gå på repeat, 
men heller fortelle et narrativ som åpner opp for stillhet, og som 
skal kunne kombinere den naturlige klangen fra gallerirommet 
med klangen fra de tomme kirkerommene. 

Verkets to aspekter
Mer konkret ble verket komponert basert på to forskjellige 
innfallsvinkler, hvor den ene baseres på de teoretiske akustiske 
egenskapene som hvert enkelt kirkerom innehar (ved å ha 
plantegninger av et rom kan man regne seg ut til hva det akustiske 
«fingeravtrykket» til dette rommet er). Dette akustiske materialet 
ble omgjort til akkordene i stykket. Den andre innfallsvinkelen 
er en rekomposisjon av et verk av den franske komponisten 
Louis Vierne, et verk som er både en kilde inspirasjon og 
akkordmateriale for Holmberg.

      
Fra research- og innspillingsreisen i kirkerom på landsbygda i Telemark, under  
                         pandemien og nedstengningen vinter 2021. Foto: Kristian Larssen 
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Louis Vierne i Notre Dame – et stedsspesifikt verk 
for orgel
Historien rundt Vierne er like utrolig som romantisk. Louis 
Vierne var en blind fransk organist som i alle år virket som 
organist i Notre Dame. Som blind komponerte han ofte steds-
spesifikke verk for rommets etterklang og akustikk. Han ville blitt 
150 år i oktober, når vi skal gjøre våre første innspillinger, noe vi 
også har lyst til å markere, som del av vårt forarbeid. 

Da han gjorde sin 1750. konsert i Notre Dame, noe som var 
annonsert som hans avskjedskonsert for 3000 fremmøtte, døde 
han midt under konserten, rett etter at han hadde spilt sitt stykke 
«Monument for en avdød gutt». Han falt om og landet på den 
dypeste pedalen på orgelet, som ble liggende i kirkerommet som 
en drone til han ble plukket opp av sine assistenter. Dette er 
selvfølgelig på grensen til parodisk, og som vi nok ikke vil utdype, 
men beholde som undertekst i verket og prosess, på grunn av 
hans forhold til rom og klang, og hans lignende metaforhold til 
rekviemet som vi har.

Bildet er fra kunstromversjonen av Paralysen Liturgi ved Rosendal Teater 
under festivalen Only Connect 2021 i Trondheim, kurator Maria Veie 

Sandvik. Paralysens Liturgi er en undersøkelse av relasjonen mellom 
kunstrommet og det kultiske rommet. Foto: Thor Egil Leirtrø
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Koronakrisen
Både tematisk og formmessig har verket klare forbindelser til 
den situasjonen vi har stått i. I tillegg var prosjektets forarbeid, 
det vil si researchreisen, komposisjonsprosessen og opptak 
av orgelklanger fra de mange kirker i våre hjemfylker, bare 
gjennomførbart med de forhåndsregler og restriksjoner som 
fantes i koronasituasjonen, da det handlet om å oppsøke tomhet 
og aleneværen. 

Dette kunstprosjektet, kunne man si, handler om å utnytte den 
paralyse, isolasjon og tomhet som vi ble rammet av. Det er å gi 
tomheten, isolasjon og paralysen en kunstnerisk form. 

Videreføring
For videre visning er vi i dialog med to regionale kunstsentre i 
våre hjemfylker: Telemark Kunstsenter og Møre og Romsdals 
Kunstsenter. Vi planlegger også å gi ut verket Rekviem for et tom 
rom for 20 orgler som LP-skive. Vi er i dialog med plateselskap 
om muligheten for dette. 

Inviterte gjestespill
Paralysens Liturgi ble gjenvist i Nidarosdomen under Artistic 
Research Forum i samarbeid med Nils Aas kunstverksted, 
oktober 2021, samt i Tromsø Domkirke under Tromsø 
kirkemusikkfestival 2021. 

Som del av urfremføringen av Paralysens Liturgi i Trondheim, 
så arrangert vi, i samarbeid med NTNU og Nidarosdomen, en 
samtale med utgangspunkt i prosjektet. Deltakere i samtalen 
var sokneprest i Nidarosdomen Andreas Hilmo Grandy-Teig; 
komponist, musiker og NTNU-professor Øyvind Brandsegg; 
organist og universitetslektor i hymnologi ved NTNU David Scott 
Hamnes, Eirik Havnes og Liv Kristin Holmberg. 
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Liv Kristin Holmberg er kunstner og stipendiat i 
kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges Musikkhøgskole, 
MA fra Kunstakademiet i Oslo og utdannet klassisk 
pianist og organist fra Norges Musikkhøgskole og Sibelius 
Akademiet i Helsinki. Akademiske studier innen filosofi, 
psykologi, idéhistorie, musikkvitenskap fra UiO og Humboldt 
Universität (Berlin).  Holmberg bor og arbeider i Oslo og 
Berlin. For mer info: www.livkristinholmberg.no. 
For mer info om prosjektet Kunstliturgien: https://nmh.no/
forskning/prosjekter/kunstliturgien

Eirik Havnes er komponist og musiker fra Ålesund med 
bakgrunn fra Musikkteknologi ved NTNU i Trondheim. 
Havnes fokuserer på lydproduksjon i ytterkantene av 
sjangere og hva som er teknisk mulig, med en leken 
tilnærming til persepsjon og konseptualitet.  
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Skriften på veggen 

     

     Om samtidskunstens plass i kirken   

    «Mene, mene, tekel ufarsin»

  «I samme øyeblikk kom fingrene av en menneskehånd til syne, 
og de skrev på den kalkede veggen i kongens slott, midt imot 

lysestaken. Kongen så hånden som skrev.  Ansiktet til kongen 
bleknet, og tankene hans skremte ham.»

                                            («Skriften på veggen» Daniels bok kapittel 5) 

En teologisk refleksjon over stedsspesifikk kunst, med utgangs-
punkt i kunstprosjektet Refleksjoner av billedkunstner Aud Marit 
Skarrebo Holmen, en jubileumsutstilling i Sinsen kirke 50 år, 
november 2022

Billedkunstner Aud Marit Skarrebo Holmen, LY_SE, Refleksjoner
                                          Sinsen kirke 2021, Foto: Rebekka J Litland
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Jeg har en sorgssamtale på prestekontoret. De pårørende forteller 
fra avdødes liv og jeg samler anekdotene til en minnetale. Gjennom 
fortellingene skapes det mening, et større bilde. Vi forsøker å finne 
språk for det ordløse i sorgen. På veggen bak de pårørende står det 
skrevet;

å være 
i nærheten av
mening

Ordene er klistret direkte på den hvite murveggen, som et kunst-
verk uten ramme. Bokstavene er skrevet i sort med fonten Calibri, 
som skrift på papir, 
en saksopplysning 
eller anvisning på et 
skilt. Denne skriften 
på veggen er et sted-
spesifikt kunstverk, 
et verk for mitt 
prestekontor. Verket 
er del av et større 
kunstprosjekt som 
omfatter hele kirken, 
skapt av billedkunstner 
Aud Marit Skarrebo 
Holmen.

Når jeg tar på meg 
prestekjolen foran 
speilet i sakristiet, før 
gravferden, møter jeg et 
nytt budskap, et verk 
plassert nederst på
speilkanten; 

   å kle seg i undring å kle seg i undring. Sakristiet i Sinsen kirke. 
                                   Foto: Rebekka J. Litland
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Slik fortsetter reisen, fra rom til rom i kirken, på steder ladet av 
mening, og ikke-steder, som får ny mening. Hvis noen sniker seg 
inn på bakerste benk, under en gudstjeneste eller en gravferd, så 
vil de kanskje oppdage, at det står skrevet;
 
     når timene samles om noen få viktige sekunder

Billedkunstner Aud Marit Skarrebo Holmen har utfoldet seg 
i kunstprosjektet Refleksjoner i Sinsen kirke, i forbindelse 
med kirkens 50-årsjubileum, som åpnet 5. november 2021. 
Kunstverkene består av ord og aforismer, plassert mange steder 
og ikke-steder - ved, i, på og omkring kirkebygget. Enkelte av 
verkene er prangende, i slekt med reklamen og propagandaen, 
andre verk er så unnselige for øyet, at de nærmest er fraværende. 

Det begynte med en uforpliktende befaring med kunstneren i 
Sinsen kirke på mitt initiativ. I neste steg, la hun frem noen idéer 
og en prosjektbeskrivelse for menighetsrådet, som responderte 
med å vedta 30 000 kr. til jubileumsutstillingen. Det ble et 
tillitsbasert prosjekt, der menighetsrådet gav kunstnerisk frihet. 
Valg av ord, materiale og sted var suverent kunstnerens valg. 
Aud Marit trengte en håndlanger og praktisk tilrettelegging i 
utformingen og monteringen av verkene. For stedsspesifikk 
kunst, er plasseringen helt avgjørende i den kreative prosessen 
og formidlingen av verket. Det ble en tett dialog mellom prest 
og kunstner, om hvordan verkene ville fungere best. Et så 
omfattende kunstprosjekt, der hele bygget står som ramme, 
er risikabelt. To stålplater til verkene Gjennom og Speiling, 
ble lagt i gulvet i gangen, mellom kirke og menighetssal. Ville 
de bli respektert som verk, eller ville folk valse over dem, uten 
å oppdage at platene fungerte som speil for ordene plassert 
i takvinduene, rett over hode på dem? Barn med intakte 
sanseapparat, forsto intuitivt at platene i gulvet speilet himmelen 
over, mens mødrene valset over med barnevogn. Et speil for 
barnesinn og tro?  
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Billedkunstner Aud Marit Skarrebo Holmen, Når det forunderlige skjer,            
                         Refleksjoner, Amfiet Sinsen kirke. Foto Ole Andreas Holen

Utstillingen Refleksjoner var temporær, men endte med flere 
permanente kunstverk. Generøst har Aud Marit latt aforismene 
på dørkarmer og vinduer bli stående igjen, «så lenge de varer». 
Kunstprosjektet kom samtidig med byggingen av et nytt uteamfi, 
og i prosessen ble verket Når det forunderlige skjer støpt i 
betongen i amfiet. I etterkant valgte menighetsrådet å kjøpe det 
mest iøynefallende verket LY_SE, på kirkens yttervegg, tvers 
ovenfor amfiet. Her har Sinsen menighet vist mot! Kirken har 
blitt arena for stedsspesifikk kunst, skapt for Sinsen kirke og 
tilgjengelige for allmenheten i det offentlige rom. 

Stedsspesifikk kunst – med topografien som 
ramme
Aud Marit Skarrebo Holmen arbeider på stedet. Den kreative 
prosessen oppstår i rommene og etterlater seg spor, ikke som 
kunstverk i ramme på veggen, men der det åpner seg rom i 
rommet. Hele bygget står som ramme og kontekst. Stedsspesifikk 
kunst er et etablert begrep i samtidskunsten og i kunstteorien. 
Da kunstneren Richard Serra, oppførte en enorm stålvegg, 
kunstverket «Tilted Arc» (1981), på tvers av Federal Plaza på 
Manhattan, forsvarte han verkets plassering: "Site-specific works 
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deal with the environmental components of a given place.»
Verkets utforming og plassering blir bestemt av topografien, av 
omgivelsene. For Serra hadde kunstverket en iboende intensjon, å 
endre omgivelsene, å gi stedet en ny mening. 

Topografien vår er Sinsen kirke og omgivelsene rundt. Kirken 
ble oppført i betong i 1971, tegnet av arkitektparet Turid og 
Kristen Bernhoff Evensen. Arbeidskirken ble raskt utskjelt, den 
har vært på listen over «Norges styggeste kirker», og ble i sin tid 
urettmessig sammenlignet med Bredtvet fengsel. Ti lameller i 
ulik høyde utgjør kirkens form og bygget er en unik arkitektonisk 
perle, et stykke god samtidsarkitektur. Mange overraskes av 
kirkens intimitet når de først kommer inn.

Kirken er sentralt plassert i aksen mellom de to største 
trafikkmaskinene Sinsenkrysset og Økernkrysset, og i tid 
(1971  - ) og rom er den plassert mellom Norges eldste og yngste 
bomaskiner; Sinsen terrasse fra 1920-tallet og Lørenbyen fra 
2020-tallet. Arkitekten Le Corbusier elsket betong, han ville 
trolig ha omfavnet det hele, den brutalistiske arbeidskirken, 
bomaskinene, rundkjøringene og spagettikryssene, med samme 
tvisyn som han så New York; "A hundred times have I thought 
New York is a catastrophe and 50 times: It is a beautiful 
catastrophe."  

Kirkens omgivelser har også definert kunstprosjektet 
Refleksjoner. Det kunstverket som først fanger blikket utenfor 
Sinsen kirke er LY_SE, bestående av fire, én meter lange, 
bokstaver plassert høyt oppe på den hvite kirkeveggen, lett 
synlige fra veien. LY er skrevet i sort og SE med folie i refleks. I 
vinternattens mørke lyser SE opp, i det billysene flakker forbi. 
Kunstneren har ikke bare tenkt på stedet, men også tiden, 
hvordan verket endrer karakter og erfares ulikt, natt og dag, i 
sol og regn, sommer og vinter. Et kunstprosjekt i en kirke kan 
være stedsspesifikt og tidsavgrenset. Midlertidigheten, at et 
kunstverk oppstår og forsvinner, kaller Craig Owens en allegori 
for det tjuende århundrets postmodernisme – et memento mori 
– husk døden! Men hos oss er LY_SE tvert om lys og håp. Et dødt 
materiale i refleks kan fange lyset og sende det tilbake! 
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Skriften på veggen. Refleksjoner, Sinsen kirke 2021. 
                                                                Foto: Rebekka J. Litland

Jeg inviterte Aud Marit til Sinsen kirke etter å ha sett verket 
«Skriften på veggen». Ordet TRO vises med store bokstaver, går 
en nærmere ser en at hver enkel bokstav er bygd opp av ordet 
TVIL, skrevet mange ganger. Installasjonen ble nå montert på 
prekestolen i Sinsen kirke, med lysende skrift fra en gobo-lampe, 
og skutt mot en ruglete murvegg i koret. Verket får forsterket 
mening i dialog med den symboltunge prekestolen, og prekenen 
blir sett i lys av verket. Dermed oppstår det en levende dialog 
mellom forkynnelsen fra prekestolen og budskapet i kunsten. Kan 
tro bygges av tvil? Kan kunst skape tro? 

Fra samme prekestolen holdt biskop Kari Veiteberg sin preken i 
jubileumsgudstjenesten, der hun refererte til verket LY_SE; LY 
gav henne assosiasjoner til kirken som asyl og ly for flyktninger, 
og SE til erfaringen av å bli sett. Ett av Skarrebo Holmens andre 
sentrale verk i kirkerommet, er ordet O M S O R G, der hver 
enkelt bokstav er omsorgsfullt forbundet med gips, og henger fritt 
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i tynne fiskesnøre. Skjørheten i verket, mot den harde betong-
veggen, gjør ordet «omsorg» til et kategorisk imperativ – Ta vare! 
Kan hende er det også varheten vi bør omgås ord med, i kirken. 

Materialvalget er like viktig som stedet og ordets intuitive mening. 
I Bergen har kunstneren tidligere hengt opp ordet TRØST med 
enorme bokstaver i oransje skumgummi, plassert i en rundkjøring 
under Nygårdsbroen; et såkalt ikke-sted. 

Begrepet ikke-sted finnes hos den franske antropologen 
Marc Augé i Non-places: introduction to an anthropology of 
supermodernity. Ikke-steder er der mennesker er i forflytning, 
som rundkjøringer, T-banestasjoner, hotellrom og flyplasser. Det 
er steder der folk er anonyme og derfor ikke gir stedet betydning 
eller identitet. Enhver står fritt til å definere sine ikke-steder, det 
er en subjektiv erfaring. Kritikken mot Augé og hans fastlåste 
definisjon av ikke-sted, er at den i for liten grad tar hensyn til de 
som arbeider eller oppholder seg der regelmessig, det være seg en 
butikkansatt eller en tenåring som henger på Storo senter.  

Noe av det mest interessante ved Aud Marit Skarrebo Holmens 
kunstnerskap, er nettopp plasseringen av verkene på ikke-steder. 
Det blir en lek, litt som gjemsel eller «tampen brenner». Barns 
blikk søker periferien. En liten kirkebenk plassert i et hjørne har 
fått teksten

     Kanskje er det plass 

Kirken er et hellig rom, men hvor begynner og slutter rommets 
utstrekning? I arbeidskirkene oppløses grensene for det hellige og 
det profane, og i mellomrommene oppstår det mange ikke-steder. 
Kunstneren har et særlig blikk for disse anonyme stedene, med 
en forkjærlighet for dørkarmer, lister, speil og vindusflater. Jeg 
stirrer ut vinduet og oppdager

     Behov for betydning
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 «Behov for betydning». Refleksjoner, Sinsen kirke 2021. 
                                                          Foto: Rebekka J. Litland

Her har billedkunstneren noe til felles med religionsvitenskapen. 
Det hellige defineres ofte av en port, som skiller utenfor og 
innenfor, slik en ortodoks jøde alltid kysser dørkarmen på vei 
igjennom. 

En tekst på en dørkarm, et rekkverk, et vindu på toalettet, som 
oppdages i speilet over vasken, er ytringer på ikke-steder. I 
motsetning til Serra sin enorme stålplate «Title Arc» (1981) 
på Manhatten, som dominerer så totalt at topografien endres 
radikalt, har Skarrebo Holmen mer tilfelles med poesien. Det er 
en kontrast mellom de små, nesten lydløse aforismene skrevet 
på kanten av bakerste benk og TRO TVIL over prekestolen. For 
meg er det her teologi og kunst møtes tydeligst; Gud i det høye og 
Gud i det lave. Gudsbildene, som Jahve forbød utformet i bilde og 
skulptur, fikk sin tradisjon i ikonoklasmen, i billedforbudet, men 
i utstillingen Refleksjoner kan et annet gudsbilde tre frem, enten 
i en åpenbaring av lys, i refleksjonen fra billysene i verket LY_SE, 
eller i det nesten usynlige; «hos den som har en nedbrutt 
ånd» - i det lave. 
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På støtten til rekkverket opp rampen til koret står det; skrevet i 
blått på mørkt brunt lakket tre, unnselig.

     Nesten helt uten stemme

Når kunsten er stedspesifikk, oppstår en ny diskusjon mellom 
kunst og teologi.  Kirkens brukskunst, som i altertavler, er 
utsmykning som tjener budskapet, evangeliet og tradisjonen. 
Kirken har vært formidler og arena for kunsten i flere 
århundrer. Den vestlige kanon i arkitekturen, billedkunsten 
og musikken har satt spor og formet kirkene, teologien og 
kunsten gjensidig. Interaksjonen mellom teologi og kunst har 
stått sterkt, både i tradisjon og nyskapning. Billedkunsten 
har blitt brukt til å gjengi motiver fra bibelens fortellinger, 
musikken har formet liturgiens ordo, og dogmene har lagt 
premissene for kunsten som propaganda. Ved inngangen til 
det 20. århundre ble kunsten autonom, mens kirkekunsten 
fortsatte å tjene som utsmykning. Det er ikke entydig, men i 
dag kan mange kirkegjengere oppleve noe av samtidskunsten 
som fremmed og utilgjengelig. 

Når kirkene åpner dørene for samtidskunsten, fremmer det en 
ny dialog mellom de autonome verkene og det hellige rommet, 
men dersom kirkerommet bare tjener som utstillingslokale, 
oppstår et gap. Kirkerommet og kunsten kan si helt ulike ting, 
som når to roper i hver sin retning, og bare taler sin egen sak. 
Men hvis kunsten er stedsspesifikk, snakker kunsten og kirken 
til hverandre, om enn ikke i harmoni. 

Det som skiller den stedspesifikke kunsten fra kirkens som 
utstillingsrom, er at rommet definerer kunsten, og samtidig at 
kunsten gir rommet en ny definisjon. En kan si at det oppstår 
er mer autentisk dialog, der kunsten og kirken som sted 
influerer hverandre, og en ny erfaring oppstår. 

Da den franske billedkunstneren Marcel Duchamp (1887 - 
1968) stilte ut et pissoar i et gallerirom (Fountain 1917), ble 
hele kunstbegrepet endret. Kunstner og verk ble fristilt, 
samtidskunsten ble autonom og fri fra forutinntatt mening 
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og symbolikk. Kunsten blir til for kunstens skyld, L´art pour 
l´art. Kunstverket kan ha sin intensjon, men får ny mening av 
betrakteren. I tekstkritikken, i hermeneutikken, oppstår mening 
mellom tekst og leser, nye erfaringer oppstår. Slik må det også 
være når ny kunst og kirke møtes. 

       
Så hvor er vi på vei? For meg har arbeidet med utstillingen 
Refleksjoner fått to verdener til å snakke sammen, den kristne 
tradisjonen jeg forkynner i, og kreativiteten og kjærligheten 
til kunsten. I begge tilfelle handler det om kontekst – kan 
kunsten inspirere til en stedsspesifikk teologi?  Og hva skjer når 
teologien utforsker ikke-steder? Hva skjer når vi lar Ordet få 
komme til utrykk på uventede steder og i nye materialer? Endres 
gudsbildene og dogmene? 

Første eller siste stoppested, våpenhuset. I Sinsen kirke minner 
det litt om en ankomsthall, et anonymt ikke-sted, likevel er 
det her, vi trer ut eller inn av det hellige rommet, og her har 
kunstneren klebet på gulvet med store bokstaver:

er det noen som vet
hvilken retning det er
hvor langt det er igjen
og hvor vi har vært

Aud Marit Skarrebo Holmens installasjoner ble en inspirasjon 
til å innta bygget og det hellige rommet, i frihet. For meg, å bidra 
som håndlanger, var å bli involvert i selve verket, jeg fikk eierskap. 
Jeg har sjeldent opplevd menighetsrådet så engasjert, det vekket 
en ny impuls, det ble ikke mitt, det ble vårt. Kunsten bidrar til nye 
blikk på kirken, jeg vil si, uten kunsten ingen kirke. 
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«Er det noen som vet», Refleksjoner, Sinsen kirke 2021. 
                                                         Foto: Rebekka J. Litland
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prest i Strømsø kirke i Drammen
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     Fugle-åpenbaring. Temporær 
     samtidskunst i et gammelt 
     kirkerom    
     Refleksjoner rundt Katrine Køster Holsts 
     installasjon «Fuglene» i Strømsø kirke 
     (juni 2021 – vår 2022)

Hva skjer når en flokk av 2000 fugler inntar en 1600-tallskirke? 
Prosjektet «Fugleflokken i Strømsø kirke» har nå vært et følge 
i arbeidshverdagen min i nesten tre år – fra forberedelsene til 
den ferdige installasjonen som nå har vært i kirkerommet i 10 
måneder. «Kunst har åpenbaringskarakter» skrives det i den 
kirkelige kunstutredningen «Kunsten å være kirke» fra 2018. I 
det følgende deler jeg noen refleksjoner om hva som åpenbarte 
seg (for meg) ved å være vertskap for «Fuglene» i mitt kirkerom 
og hva som skulle til for at kunstprosjektet i Strømsø kirke ble 
realisert. Til slutt skal jeg gi et lite innblikk i hvordan relasjonen 
til kunstnere i vårt nærmiljø begynner å prege arbeidet vårt.

Pinseaften 2021 
Jeg skal hjelpe til med de siste fuglene som skal på plass 
til åpning dagen etter på pinsedag. Biskopen skal komme 
og holde tale og en fløytist skal spille barokkmusikk med 
fuglemotiver. Jeg gleder meg og er spent. Dette har vi jobbet 
med lenge. Nå, på lørdag skinner ettermiddagssola inn i 
kirkerommet, stillaset er tatt ned igjen, bare noen stiger står 
igjen. Radioen spiller NRK Jazz. Kirkerommet har blitt et 



Magasin44

verksted. I mer enn en uke har kunstner Katrine Køster Holst 
allerede jobbet i kirkerommet. Hun er i dyp flow. Hun har 
vært i kirken mens kanonene har skutt salutt og korpset har 
marsjert forbi på 17.mai. Jeg har vært innom og servert kaffe 
og noe kakegodt til henne og assistentene hennes i starten 
av uka, mens de tok en pause fra stillaset hvor de klatret for 
å feste trådutspring meterhøyt oppunder kirketaket. Jeg 
skjelver i buksene mens vi trekker stillaset forbi den store 
gamle lysekronen. Og nå begynner det å haste med å bli 
ferdig.

Fuglebesøk
I skrivende stund har installasjonen vært i kirkerommet 
vårt i nesten ett år. Installasjonen har gitt en ramme til 
gudstjenester, bisettelser, vielser, konserter og åpen kirke. Vi 
har avholdt barnehagebesøk, prestefagdag og Rotary-kveld 
med kunstnerforedrag. Fagmiljøer i kirken og i kunsten har vist 
interesse. I samtaler har fuglene blitt tatt med i eksistensielle 
refleksjoner om blant annet frihet og vern om skaperverket. 

Strømsø kirke er Drammen bys eldste kirke, en stor korskirke 
i tømmer fra 1667 med benker i alle armer og rammet inn 
av mange kraftige søyler. Kirken er nylig tatt ut av bruk som 
menighetskirke og brukes nå som åpen diakoni- og kulturkirke.

Nå er det altså plassert to tusen fugler rundt i kirkerommet – 
bakerst i et gammelt orgel, på galleriene, under og i vinduene, og 
noen har våget seg frem på forsiden av galleriene litt lenger inn i 
rommet. Noen steder er de enkeltvis, noen steder klumper de seg 
sammen til grupper. En rekke tråder forankrer fossekallene med 
kontaktpunkter i kirkerommet.
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       Foto: Nina Holtan   
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Installasjonen «Fuglene» er stor, både i antall fugler og i antall 
kilometer tråd, og fordi den tar i bruk store deler av kirkerommet, 
men likevel på en diskré måte. 

Køster Holsts fugleinstallasjoner er stedsspesifikke. Installasjonen 
er foreløpig siste versjon av et prosjekt som kunstneren 
begynte på Porsgrunn Porselensfabrikk i 2009, der hun som 
gjestekunstner støpte de første 500 fuglene i fire like former av 
modellen «fossekallen» fra 50-tallet. Produksjonen i Porsgrunn 
var i ferd med å bli nedlagt, og den første installasjonen av fuglene 
var i et tre i gågata av Porsgrunn under porselensbiennalen. Etter 
dette har flokken både vært i en militær kontekst i hovedarsenalet 
på Kongsvinger festning og i en gotisk katedral i Dublin (se 
faktaboks). De ulike kontekstene har påvirket flokkatferden til 
fuglene.

I vårt kirkerom har flokken fått beveget seg fritt, enkeltindividene 
har slått seg ned her og der hvor det har vært festemuligheter. 
Kirkerommets form har gjort det nødvendig å spre flokken. Noen 
steder klumper de seg sammen til større grupper. Og fra alle 
fugler er det spent tråder til utspring festet flere steder høyt på 
søylene i kirkerommet. De fleste fuglene er plassert bak i kirken, 
i det gamle orgelet som er tatt ut av bruk, slik at de ikke «trenger 
seg på» når man kommer inn i rommet. 

De som kommer inn i rommet må bruke litt på å ta innover 
seg hele installasjonen. Jeg har flere ganger fulgt mennesker 
inn midtgangen og blitt vitne til overraskelseseffekten når de 

Fuglenes historikk
2009 Porsgrunds Porselensfabrikk (produksjon)
2009-2010 Porsgrunn Porselensbiennale
2010 Kongsvinger Festning
2013 Østfold Kunstnersenter, Fredrikstad
2013 Gamle Vestfossen Kraftstasjon, Turbinhallen
2014 Dublin Castle, Chapel Royal, Irland
2021 Strømsø kirke, Drammen
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oppdager trådene som fanger lyset, snur seg og ser alle fuglene. 
«Oi! Så mange fugler! Hva er det?» Jeg har undret meg med 
barn som har lurt på hvordan de er festet og om de kan bevege 
seg på trådene. Jeg har fått tilbakemelding fra kollegaer som 
under kirkelige handlinger i rommet har blitt fengslet av fuglenes 
tilstedeværelse. 

En del av det stedsspesifikke er forbindelsen mellom kirkens 
indre rom og byens uterom rundt kirken. Strømsø er en historisk 
inn- og utvandringsbydel, både da og nå er lokalmiljøet preget 
av menneskers trekkbevegelser. De store trærne på kirkegården 
er full av fugler av alle slag: de er rasteplass for trekkfugler, 
hekkested for måker, og buskene og trærne er fulle av småfugler. 
Vi har sett fugler fly inn i kirkens kledning på utsiden. Tanken har 
slått meg at rommet ville druknet i fjærkaos og fuglebæsj hvis de 
2000 besøkende hadde vært ekte, levende fugler.

Fugle-åpenbaring
«Kunst har åpenbaringskarakter» skrives det i utredningen 
Kunsten å være kirke. Om kirke, kunst og kultur (Verbum Oslo 
2005, s.47). Ved å åpne våre rom for at kunstnere kan produsere 
mening i dem inviterer vi også inn en åpenbaring. Vi regner med 
at Gud gir seg til kjenne i fortellingene som er overlevert oss, og 
i det vi sier og gjør i gudstjenester og samtaler. Men mennesker 
finner mening også i alt annet som skjer i rommene våre. 

For meg har fuglene vært en påminnelse om verden utenfor 
kirkerommet, om fuglene som synger på kirkegården mens vi er 
innenfor og som vi kan innenfra hvis vi er stille. De har fortalt 
meg hvor tynn hinnen mellom inne- og uterom er og hvor tynn 
denne hinnen skal være. For i søyleskogen av dette gamle huset 
skal menneskene kunne gå like fritt inn og ut som fuglene har 
fløyet inn og funnet sine plasser. 

De har også gjort meg enda mer bevisst på rommet i seg selv: 
hvordan rommets fysiske gestalt vanskeliggjør fellesskap, men 
også vanskeliggjør ensretting: taket hviler på mange søyler 
som gjør at man ser lite fra en god del sitteplasser, korsformen 
sentrerer rommet mot midten samtidig som alteret står oppe i 
koret i østenden. Derfor finnes det omtrent ingen steder presten 
som liturg kan stå og bli sett av alle.
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Den som er liturg og står med ansiktet vendt mot menneskene 
i kirkerommet er den som blir mest konfrontert med 
installasjonen. Det opplever jeg som dypt meningsfylt. For meg 
har det blitt en påminnelse om at min aktivitet bare i liten grad 
organiserer og strukturer «flokken» av mennesker jeg møter i 
denne kirken dag for dag – om de i det hele tatt kan kalles en 
flokk. Vårt kirkerom er åpent flere dager i uka, og brukes fritt av 
dem som kommer inn. Her skal mennesker finne rom for sine liv 
med alt de er. Hvordan mennesker finner sin plass i denne gamle 
kirken – om de i det hele tatt finner sin plass – er utenfor min 
kontroll. Derfor er kirkerommet også et rom for frihet og ikke for 
en flokk-atferd som krever ensretting og orden. Likevel finnes 
det retninger og forbindelseslinjer og utspring i trådene, men 
de er mye mer uforutsigbare og uoversiktlige enn hva jeg kunne 
forvente, og det er ikke lett for meg å tolke mønsteret. På samme 
måte kan menneskene som kommer inn og bruker rommet 
ikke ordnes og settes i bås. Er menneskenes fysiske plassering i 
rommet er påvirket av hvor komfortabel de er med meningen som 
formidles av og i rommet?

Menneskene som kommer inn i kirkerommet i ulike anledninger 
finner sin helt egen mening i det som er der og det som skjer der. 
Kanskje de kan finne sin egen plass – eller skape seg et sted å 
være, også på tilviste plasser? De plasserer seg fritt i forhold til det 
som foregår i rommet og jeg må ydmykt akseptere det. 

I dialog med en journalist fra Vårt Land i dagene rundt åpningen 
formulerte jeg det slik: «Vi må erkjenne at vi som kirke heller ikke 
alltid vet hvordan Gud vil bruke kirkerommene våre – og ingen 
vet hvor fuglene flyr» (Vårt Land, 3.6.21).

Veien frem mot prosjektet «Fuglene»
«Fuglene» er desidert det største prosjektet vi har realisert i 
Strømsø kirke. Ideen om å få til en stor temporær installasjon 
i dette gamle rommet ble til da jeg hadde invitert kunstnerne 
i nabobygget til lunsj i kirken. Denne dagen droppet kunstner 
Katrine Køster Holst i en bisetning en bemerkning om at hun 
hadde 2000 fossekaller av porselen i en kontainer i Vestfossen 
som hun hadde installert i en kirke før. Noen måneder senere fikk 
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jeg se bilder under et atelierbesøk. Det var mange grunner til at 
prosjektet med fuglene og trådene fascinerte meg: at de tidligere 
installasjonene var i historiske rom, og i dialog med rommene 
og med det som skjedde i rommene. At prosjektet nettopp ikke 
var et uttalt religiøst, men likevel i høyeste grad sensitivt for den 
religiøse konteksten gjorde det også interessant. Fossekallene 
hadde også mange symbolske og teologiske assosiasjoner som 
ville bli interessante i et kirkerom. Det var nok å tenke på fuglen 
som et bibelsk symbol for Guds ånd. 

Hvordan den ferdige installasjonen i kirkerommet ville bli, var 
i begynnelsen like lite kontrollerbart som hvis en levende flokk 
fugler hadde fløyet inn i rommet. Det kunne gitt meg en frykt for 
hvordan installasjonen skulle bli, og om jeg som prest ville kunne 
forsvare å være vert for installasjonen i det hellige rommet. Men 
gjennom dialog kunne både jeg som prest og de ansvarlige rådene 
bli trygge på at kunstneren hadde respekt og forståelse for bruken 
av rommet. Det krevdes også en dialog med vernemyndigheter 
og bygningsansvarlig i fellesrådet for å få avklart den teknisk 
krevende festingen av fuglene i det vernede rommet – uten lim på 
treverket.

Installasjonen er kunstnerens prosjekt, men det å være 
vertskap og oppdragsgiver for det er heller ikke en uviktig 
rolle. Samarbeidet mellom oss var og er en viktig del av 
prosjektet. Det har bestått i inspirerende samtaler, krevende 
søknadsskrivingsprosesser og mer. Bispedømmets seniorrådgiver 
for kultur, Tore Dvergastein, har vært en støttespiller i å finne 
og skaffe midler, ikke minst internt i kirken. Etter å ha søkt ulike 
steder i ett år fikk vi støtte fra menighetsrådet, bispedømmerådet, 
fellesrådet, Opplysningsvesenet fond, Eckbos legat og Drammen 
kommune. Prosjektet ble aldri fullfinansiert, men gjennomført 
likevel. 

Fuglene som del av en strategi - vår gjestfrihet som 
kirke
I Strømsø kirke har vi i de siste årene satset på samarbeid med 
kunstnere. Det har sitt utspring i at flere av de profesjonelle 
kunstnerne i Drammen befinner seg i Strømsø atelierfelleskap, 
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som holder til i en gammel skole over gata fra Strømsø kirke. 
Dette naboskapet er et eksempel på perlene kirkelige ansatte 
kan finne i nærmiljøet, dersom de er heldige. Over tid har vi gitt 
rom til urfremføringer av nykomponert musikk, påskeutstilling 
med malerier, og utstilling med maleri og tekstilkunst med fokus 
på klima under Klimafestivalen § 112. De fleste prosjektene har 
oppstått ad hoc på mitt initiativ, uten kurator eller kunstfaglig 
oppfølging annet enn av kunstnerkollegiet selv. Nå er vi i den 
heldige situasjonen at vi også får forespørsler fra nye kunstnere 
som er interessert og vi må begynne å tenke litt mer helhetlig om 
dette som en del av kirkens arbeid. 

       

     
Foto: Nina Holtan

   

Katrine Køster Holst (f. 1979 i Århus, Danmark) bor og 
virker i Drammen og og arbeider innenfor en eksperimentell 
del av det keramiske fagfeltet. Hun har deltatt på en rekke 
utstillinger i inn- og utland. Hennes arbeider inngår blant 
annet i samlingen til Nasjonalmuseet og Permanenten 
Vestlandske Kustindustrimuseum, Køster Holst er tidligere 
utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen (2006) og har 
doktorgrad fra Kunsthøgskolen i Oslo (2019). 
www.koesterholst.com.
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     Peregrinus 
     Kunst langs pilegrimsleden    
     Om et kirke- og kunstprosjekt i Tunsberg 
     bispedømme i 2019     

Denne artikkelen er en kort fremstilling av et samarbeidsprosjekt 
om samtidskunst i kirkerom ved åpning av pilegrimsleden 
gjennom Vestfold i 2019. Fremstillingen er basert på en 
digital samtale med noen de sentrale personene som bidro til 
virkeliggjøringen av prosjektet.

Peregrinus førte en rekke kunstverk ut på vandring til fem 
kirkerom som ligger langs pilegrimsleden til Trondheim. 
Tønsberg domkirke, som ligger nær Haugar kunstmuseum, ble et 
lags nav i prosjektet. Der ble det vist arbeider fra syv kunstnere: 
Morten Viskum, Ulf Nilsen, Geir Egil Bergjord, Nicola Samori, 
Javier Barrios, Juan Andres Milanes Benito og Hanne Rivrud. 
I Larvik kirke fant verker av den italienske kunstneren Nicola 
Verlato sin plass, i Nøtterøy kirke verker av Sverre Bjertnes, 
Christian Houge og Gelawesh Waledkhani. I Borre kirke ble det 
vist arbeider av Kjell Torriset og i Botne kirke treinstallasjoner 
av Tollef Thorsnes. Arbeidene spente over visuelle uttrykk fra 
maleri til skulptur, installasjon og video. Norske og internasjonale 
samtidskunstere deltok i prosjektet.

Prosessen frem til prosjektet
Alle sentrale aktører i prosjektet er omforent om at det var 
personlige relasjoner og tillit, opparbeidet gjennom langvarige 
samarbeidsprosjekter, som gjorde Peregrinus mulig. 
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Sokneprest i Tønsberg, Jan Terje Christoffersen, og kunstner 
Tollef Thorsnes, hadde jobbet sammen flere ganger før, blant 
annet med Eselmessen i 2011. En annen anledning for samarbeid 
var forberedelsen til utstillingen Gloria mundi på Haugar i 
2011, hvor både Lyngstad Nyaas, Thorsnes og Dvergastein var 
involvert. Her ble kirkekunst fra Vestfolds kirker presentert 
i museets utstillingsrom. Det var i forlengelse av dette at det 
i 2013 ble født et ønske om at kunsten skulle komme ut fra 
museet og inn i kirkene. Tanken var å bringe samtidskunsten 
ut i noen av Vestfolds mange middelalderkirker. De første av 
mange befaringer og kirkesafarier skjedde samme høst. Thorsnes 
hadde i mange år bidratt med arbeider i Vestfolds kirkerom 
og minner kirkens folk om at også det visuelle kunstuttrykk 
burde få fokus i kirkelig arbeid. For kirkemusikk har vi ansatte i 
kirken, men ikke for estetikk og det visuelle – det er mer overlatt 
det personlige engasjementet til enkelte ansatte og frivillige. 
Allerede tidlig ble også Tunsberg bispedømme og rådgiver Tore 
Dvergastein koblet på. Han jobbet samtidig med den lokale 
pilegrimssatsningen. Pilegrimsleden på vei gjennom Vestfold som 
en del av en nasjonal pilgrimssatsning i Den norske kirke var i 
ferd med å bli ferdigstilt, og åpningen av leden skulle markeres. 
Muligheten i konstellasjonen av folk og institusjoner utgjorde 
en fruktbar dynamikk i tråd med bispedømmerådets målsetning 
om å utforske kunstens plass i kirkerommet. Prosjektet hadde 
en dynamisk og lettbeint organisering. Kuratorens visjoner og 
handlekraft var sentralt. Det var også Lyngstad Nyaas som fikk 
dialogen mellom kunstnerne og de historiske rommene i gang – 
delvis over store geografiske avstander. Transport og forsikring 
av kunstverkene på reisen ble ivaretatt av Haugar kunstmuseum. 
Det var også museet som stod for utstillingskontraktene. Lokalt 
var kunstverkene forsikret gjennom kirkenes innboforsikring. 
Prosjektet ble forankret på bispekontoret ved at kulturrådgiveren 
overtok den økonomiske organisering av alt utenom håndtering 
av kunstverkene. 

Alle kunstnere var også en del av kunstutstillingen Metafysica 
som foregikk samtidig på Haugar kunstmuseum, kuratert av 
Tone Lyngstad Nyaas: en utstilling som undersøkte refleksjoner 
av metafysiske spørsmål og forestillinger i samfunnskusten. 
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På denne måten ble Peregrinus en utvidelse av utstillingen 
Metafysica: Kunsten forlot museet og gikk i dialog med 
historiske kirkerom og menneskene som var på vei der – som 
pilegrimer eller som deltakere i kirkelige handlinger eller 
kulturarrangement. Historier ble vevd inn i hverandre, og det ble 
nye forbindelseslinjer til den religiøse lengselens ulike uttrykk. 
Ved siden av Haugar inngikk også Slottsfjellsmuseets utstilling 
Sanctus og Litteraturuka i Vestfold i arbeidet. Om lag 40 ulike 
arrangementene ble arrangert i utstillingsperioden fra august 
til desember. PEREGRINUS er i så måte ganske unikt som 
et samarbeidsprosjekt mellom et fylkeskommunalt museum, 
bispedømmets administrasjon, menighetsrådene, frivillige og 
ansatte lokalt og den nasjonale pilegrimssatsningen. Gjennom 
Tollef Thorsnes var også USN og den kunstfaglige utdannelsen 
representert. 

Virkeliggjøringen ble mulig fordi mange ga av sin tid: De sentrale 
initiativtakere bidro med kunnskapsformidling om kunst, teologi 
og prosjektorganisering til de involverte menighetsrådene.  Syv 
frokostsamlinger med involverte ansatte og frivillige ble avholdt 
for å skape forankring for prosjektet. På denne måten kunne det 
jobbes frem en lokal bevisstgjøring og et lokalt engasjement. De 
lokale fellesrådene bidro med noe økonomi, og menighetene ble 
utfordret til å lage egne arrangementer i utstillingsperioden. Alt 
ble samlet i en formidlingsbrosjyre som presenterte kunstnerne 
og kulturprogrammet. Programmet spente fra gudstjenester og 
konserter med gregoriansk musikk, til teaterforestillinger med 
historiske og aktuelle temaer, foredrag og kunstnersamtaler, 
konserter og tematiske gudstjenester. Oppstandelsesmessen 
«Anastasis» ble feiret i forbindelse med den nasjonale pilegrims-
konferansen i Tønsberg første helgen i september. Messen 
representerte en gjenskaping av en gregoriansk messe slik den 
kan ha vært feiret i Rundkirken i Tønsberg i middelalderen. 
I Borre kirke ble det urfremført en ny tonesetting av den 
Hellige Birgittas bønner. Flere steder ble det avholdt egne 
pilegrimsgudstjenester. I møte med samtidskunsten trådte 
middelalderens kirkeliv ut av historien og kom i dialog med vår 
tids behov og uttrykksformer.
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Virkninger av prosjektet
Mine samtalepartnere beskrev virkninger av prosjektet på ulike 
nivåer. Peregrinus brakte med seg en tematisk impuls ut til 
kirkene: Mennesket som pilgrim, mennesker på vandring, og det 
å være fremmed. Det er mange måter å vandre på: frivillig som 
fritidssyssel eller av religiøse motiver eller tvunget gjennom flukt 
og migrasjon. Flere av kunstverkene kom også med en brodd eller 
konfliktstoff som kunne bevisstgjøre betrakteren på makter og 
nødvendigheter som setter mennesker i bevegelse. Trosuttrykkene 
i kunstverkene kunne ikke tilbakeføres eller reduseres innenfor 
en kristen trosbekjennelse, og ble gjenstand for undring og uro. 
Kirkene ble også et sted for kunstfaglige og teologiske samtaler 
og diskusjoner som krevde en dialogisk holdning: hva er de 
åndelige lengslene i vår tid? Hvordan kommer den til uttrykk 
i samtidskunsten? Hva skjer når de møter troshistoriene i 
kirkebyggene og i menneskene? Det ble tydelig at alle miljøer 
har portvoktere og berøringsangst, dialog kan lykkes dersom 
de berørte partene har et ønske om å åpne seg. Slike åpninger 
og ytringer kan ha mange uttrykksformer: verbale og visuelle, 
musikalske og dramatiske. 

Deltakelsen i Peregrinus´ arrangementer har som i andre 
prosjekter vært litt varierende. Noen var store og samlet mange 
mennesker, noen kanskje bare en håndfull og noen har vært 
individuelle opplevelser med et verk i et tomt og stille kirkerom. 
Responsen i et slikt prosjekt kan ikke bare måles numerisk og 
noen virkninger kommer ikke til syne før lang tid etterpå.
Prosjektet har satt i gang mange læringsprosesser, i enkelt-
mennesker, og i institusjonene. Det har vært et overskridende 
prosjekt som har sprengt rammer for hva som er vanlig av 
samarbeid. Det har avslørt dørstokkmila og berøringsangst 
i alle miljøer og kanskje bidratt til å bygge ned noe av 
fremmedhetsfølelsen som noen kan kjenne på. Gjennom 
nettverkene og fagmiljøene som hovedaktørene er en del av, 
nådde prosjektet lengre ut en bare lokalt. 

Det viser at kunst kan ha utviklende karakter for kirken, men 
også at kirkens trosperspektiv kan minne kunsten om den 
eksistensielle betydningen av tro og livssyn som et fundament 
mennesker bygger sine liv på.
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Har prosjektet overføringsverdi? Samtalen vår gjorde det 
ganske tydelig at det var de unike relasjonene som er bygget 
over lang tid og den særskilte konstellasjonen av engasjerte 
fagfolk som gjør det mulig at slike prosjekter kan realiseres. 
Det er ikke hvor som helst en vil kunne få til et forpliktende 
samarbeid med fylkeskommune, kirke på alle nivåer og en 
universitetsansatt og kunstner. Det er en påminnelse om hvor 
viktig og nødvendig det er fra kirkelig perspektiv å dyrke slike 
relasjoner i samarbeidsprosjekter. Men det er også et godt 
eksempel som gir håp om at det er mulig.  I en tid der det kan 
forventes at kirken får heller mindre enn mer ressurser er vi pent 
nødt til å tørre å risikere våre rom i samspill med omgivelsene. 
Kirkerommene er rom for tro, men også rom for folk, og kirken 
må invitere inn mennesker og deres uttrykk for at det oppstår 
eierskap og engasjement. Hvis kirker skal kunne ha en betydning 
i lokalsamfunnet sitt, må det bygges kultur for at kirkestaber 
og menigheter er lærende fellesskap. Engasjement oppstår der 
en frivillig bidragsyter kan kjenne seg som en deltaker som kan 
tilføre innhold og mening. Kirkelige ansatte må se på dette som 
en verdifull del av sin praksis. Slike samarbeid beveger seg i 
et spenningsfelt mellom kontroll og en alt-er-mulig-holdning. 
Hvis kirkelige aktører kan utvise både mot og varsomhet er det 
mange muligheter. I dette - det er vår felles erfaring – har de mye 
å lære av kunstnere som har intens trening i å være følsom for 
konteksten de arbeider i.  

Initiativtakere og «informanter»:
Jan Terje Christoffersen, i dag sokneprest i Tønsberg domkirke, tidligere 
kapellan samme sted. Jan Terje har fra 2008 vært medlem av Tunsberg 
bispedømmes fagråd for kirkekunst og underviste fra 2011 til 2018 i liturgikk på 
MF Vitenskapelig høyskole.
Tollef Thorsnes, kunstner og dosent på USN i kunst og håndverk: 
tyngdepunkter i hans kunstneriske virksomhet er kunsten som 
handlingsobjekter, det taktile og sanselige. Han har bidratt i en rekke prosjekter 
som har ført til fornyelse i kirkerom. Viktige temaer for ham som kunster er 
miljø, identitet, migrasjon og forvaltning.
Tore Dvergastein, seniorrådgiver hos Tunsberg biskop med ansvar for å 
stimulere og utvikle kulturlivet i bispedømmets kirker, med bakgrunn i privat og 
offentlig kulturbransje, blant annet som kultursjef i Porsgrunn.
Den siste, og veldig viktige personen som var forhindret fra teamsmøte var 
Tone Lyngstad Nyaas, den gangen kurator og formidler på Haugar 
Kunstmuseum, kunstfaglig kurator for prosjektet.



     
Ingunn Dalan Vik
sokneprest Øyer 
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     Bakgrunn for salmen    

VinterPride i Lillehammer går for fjerde året på rad. Siden de 
startet har de ønsket at festivalen begynner med en gudstjeneste. 
Slagordet for festivalen har blitt «Love melts ice». 

I 2019 ble jeg kjent med en liten gjeng som driver denne 
festivalen frem, det har blitt et livsverk. I denne gjengen 
fant jeg også mennesker jeg kjenner fra tidligere, fra ulike 
sammenhenger, men ikke fra kirke og menighet. De ønsker 
kirken, de ønsker fellesskapet der, men en vanlig gudstjeneste 
eller menighetssamling er ikke aktuelt. Sårene er dype, selv om 
de handler om fortid, kanskje mer enn 20 år tilbake, så nytter det 
ikke å fortelle at kirken har forandret seg. Det oppleves som en 
ufortjent takknemlighet jeg og de andre kirkelige ansatte får fordi 
vi arrangerer denne ene gudstjenesten i året under Regnbuens 
tegn.

Under forberedelsene til gudstjenesten er salmer alltid en 
utfordring. Det finnes mange salmer som passer, men disse er 
ukjente for de fleste aktørene, og vanskelig tilgjengelig melodisk. 
Vi skaffer forsangere, vi har band, og det oppleves flott og 
høytidelig, og musikk vil vi ha. 

Likevel, etter det siste forberedelsesmøtet, så satt jeg og tenkte 
på melodier som konfirmantene ofte lærer fort. Jeg fant en av 
dem frem, så kom teksten. Kanskje ikke den dypeste teologi, men 
et svar på det vi hadde snakket om i gruppa. Gud har skapt oss i 
sine bilder. Mange av oss bruker et helt liv på å forstå det. Deler 
av kirkens historie har heller ikke hjulpet oss. Så har det blitt en 
del av min prestehverdag å være overtydelig på akkurat det, for 
konfirmantene, for ungdommene, for alle, at vi er skapt i Guds 
bilder, i det mangfoldet som trengs for gode fellesskap. 
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     Regnbuesalme    

Melodi Øystein Wang (Som vinden NoS 521)
Tekst Ingunn Dalan Vik

Et tegn på jorden har vi fått, 
et fotspor der hvor du har gått, 
en bue helt fra himlen ned 
til Gud og mennesket sitt sted.

I Dine bilder ble vi skapt, 
når en blir skjult, går bildet tapt, 
den kjærligheten som Du gir 
er den som gjør at håpet blir

Når noen krefter vil ha fred 
fra alt av vår forskjellighet 
da males bilder av en gud 
som gjør at troen viskes ut.

Gud, hjelp oss, åpne våre sinn 
så alle farger slippes inn. 
Din kjærlighet vil åpne for 
og alltid lege andres sår.

Og alle farger har du malt
 i buen som forandret alt. 
En regnbue av jordens flokk, 
din kjærlighet vil være nok.
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     3. søndag i påsketiden        
     1. mai 2022

     Salme 23,1–6   Herren er min hyrde
     eller Apg 5,27–42  Apostlene for Rådet
     1 Pet 5,1–4  Menigheten og hyrdene
     Mark 6,30–44  Jesus metter 5000

Sauens perspektiv på hyrden 
Vi er kommet til en vakker søndag i kirkeåret, «Hyrdesøndagen». 
Denne tematikken finner vi spor av helt fra middelalderen. 
Søndagen blir også kalt Misericorda, barmhjertighetens søndag.

Vi er nær barnetroens tillit denne søndagen. Herren er vår hyrde, 
som viser oss veien. Hyrden beskytter, bevarer og leder sin flokk.

Tematisk kan det se ut som dagens tekster snakker om to ulike 
sider ved hyrdemetaforen. Den ene handler om Gud/Jesus som 
vår hyrde (Salme 23,1–6; Mark 6,30–44), den andre handler om 
vår rolle som hyrder for folket/menigheten (Apg 5,27–42 og 1 Pet 
5,1–4).   

Et hovedspørsmål denne søndagen kan derfor være: Hvordan 
henger dette sammen? Er det lettere å være en hyrde når man har 
en hyrde? Er det lettere å lede en mindre gruppe når jeg selv blir 
ledet? Mye kristent ungdomsarbeid tidligere brukte dette som 
modell for sine ungdomsledere. 

Hvis vi et sekund følger rekkefølgen på tekstene slik de leses i en 
vanlig gudstjeneste, hører menigheten tematikken slik: 
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1) Salme 23: Herren er min hyrde. Uansett hva som møter meg i 
dette livet, vil Gud bære meg frem.  

2a) 1 Pet 5: Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. 
Være et forbilde for flokken.  

Alt. 2b) Apg 5: Det finnes kloke mennesker (hyrder?) blant oss 
på uante steder. Hør om fariseeren Gamaliel, som forsvarte 
apostlene i Rådet med sitt kloke resonnement. Slik sparte han 
deres liv.  

3) Mark 6: Jesus ville være der for mennesker som manglet en 
hyrde. Han så deres nød, og mettet dem (5000 menn) med fem 
brød og to fisker. 

De to sidene ved metaforen har glidd over i hverandre når 
vi kommer til prekenen. Da får predikanten en spennende 
utfordring: Å slå en regnbue over tekstene, og sette det inn i vår 
hverdag anno 2022. Hva betyr egentlig dette for mitt/våre liv i 
dag?  

Salme 23,1–6
Den vakre og kjente salme 23. Dette er en tillitssalme (i likhet 
med salme 46) hvor tillit er salmens hovedmotiv.

Salmen er spennende fordi den tar sauens perspektiv. Herren 
er min hyrde. I vers 1–3 forteller sauen om alt Herren gir 
henne/ham: mat og drikke i form av grønne enger og vann. 
Han gir meg nytt liv, fortsetter sauen, eller som det står i flere 
engelske oversettelser: «He restores my soul» (Psalms, Walter 
Brueggemann og William H. Bellinger Jr., New Cambridge Bible 
Commentary, 2014). Som sau har man da alt man kan tenke seg: 
Mat, drikke, felleskap og trygge stier å vandre på (jf. v1–3). Sauen 
forteller om sin glede og tillit til sin hyrde. Til og med på farlige 
reiseveier og dødskyggens dal hjelper hyrden sauen frem.  

Metaforen «hyrde» ble også brukt i antikken som et bilde på
kongen og hans oppgave å beskytte og sørge for rikets under-
såtter. Slik sett kan det, i følge Brueggemann og Bellinger, være 
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at denne salmen ikke er skrevet fra den idylliske konteksten som 
salmen forteller om. Det kan nettopp være at salmen er skrevet 
utfra en kontekst fylt av fare og uro, hvor sauen lengter etter den 
overordnede hyrden som kan hjelpe henne/ham. At hyrden over 
alle hyrder er den som tilslutt kan stå meg bi, midt i det vi står i. 
Noen oversetter v3 «Han gir meg nytt liv» med «He causes me to 
come back», og dette kan styrke teorien om at «jeg`et» i salmen 
står i en urolig kontekst og søker hjem igjen til grønne enger, vann 
og hvile. 

Fra vers 5–6 synes en ny metafor på Herren å komme inn. Her 
omtales ikke lenger Herren som hyrde, men snarere som en 
sjenerøs og gjestfri vert som åpner huset sitt for sauen (jf. «Du 
dekker bord for meg . . . jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle 
tider»).

Mange av oss leser denne teksten i begravelser på grunn av «bare 
godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo 
i Herrens hus gjennom alle tider.» I møte med død og sorg er det 
en vakker metafor på at Gud tar imot alle mennesker / «sauer», 
også bak dødens grense.  

Det følgende er en tolkning noen også gjør: Vi vandrer gjennom 
dødsskyggens dal, på vei til Herrens hus, inn i himmelriket. 
Tidligere var det også noen som tolket «Herrens hus» som 
tempelet i Jerusalem. Tilslutt kan man også tolke videre på v6:  
Er det slik at sauen/«jeg´et» ser bakover når hun/han snakker 
om at «bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager»? 
Var det slik når sauen ser seg tilbake, at han/hun ser at Gud hele 
tiden har vært der med sin godhet og miskunn? Eller det kan være 
en stadfestelse av tillit til Gud fremover, at «jeg`et» vet at Gud 
står ham/henne bi, uansett hva som skjer? 

Dette er en vakker tillitserklæring til hyrden. Hyrden vet hva sin 
sau trenger. Noen ganger trenger jeg hvile. Noen ganger trenger 
jeg ny giv og kamplyst for rettferdighetens skyld. Noen ganger 
trenger jeg trøst, både i det jeg står i (dødsskyggens dal), men 
også trøst for fremtiden (at bare godhet og miskunn skal følge 
meg alle mine dager). 
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Denne tryggheten er basisen for min frimodighet i livet. Skal jeg 
møte livet med frimodighet, trenger jeg å vite at jeg er trygg. Og 
sauen kan finne hvile i hyrdens trygge ledelse.

Apg 5,27–42 
Som alternativ til første lesetekst kan vi denne søndagen lese 
fra Apostlenes gjerninger. Apostlene tok ganske straks fatt på 
oppgaven de hadde fått fra Jesus (jf. hans avskjedsord til de tolv i 
Luk 22,29ff: «Og nå overdrar jeg riket til dere»). Etter pinsedagen 
økte antall troende, og i Apg 4,4 var tallet steget til 5000. Og 
tallene fortsatte å stige. Dermed er det ikke rart at folkets ledere, 
anført av presteskapet og saddukeerne reagerte og ville kalle dem 
inn til forhør og fengsling i Rådet. Det er fra dette «forhøret» 
vi leser vår lesetekst. Overraskende reiser fariseeren Gamaliel 
seg og får Rådet til å skifte mening. La oss heller se om dette er 
menneskers verk eller Guds. For er det Guds verk, må vi passe 
oss.

Plasseringen av denne teksten i denne søndagens sammenheng 
kan gjøres på ulike måter. Det er ikke nødvendigvis gitt på for-
hånd. Kanskje kan Gamaliel ses som en mann som ble brukt
som en hyrde for å redde apostlene? Eller er det virket til 
apostlene som hyrder som skulle beskyttes? Er det dette som er 
«å dekke bord for meg like foran mine fiender»? 

Enden på visen var at apostlene reiste glade fra Rådet, til tross for 
pisking. «Og de lot seg ikke stanse. Både i tempelet og i hjemmene 
underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er 
Messias» (v42).

Da snakker vi om utholdenhet i iver og tjeneste! 

1 Pet 5,1–4 
I Peters første brev presenterer forfatteren seg som «Peter, Jesu 
Kristi apostel» (1,1) og det siktes til Simon Peter, også kalt Kefas. I 
oldkirken var det allment akseptert at Peter var forfatter av dette 
brevet, men dette er senere blitt problematisert (bla. på grunn av 
den elegante gresken brevet er skrevet på: Er det sannsynlig for 
en fisker fra Galilea? Brevet har også påfallende likheter med de 
paulinske brev osv.).
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Forfatteren starter vår perikope med de eldstes tjeneste her på 
jord. Vår tjeneste skal være lik en hyrdes. 

Ordet «pastor» betyr etymologisk hyrde/gjeter på latin. Mange 
assosierer fremdeles presten/biskopen med å være en hyrde for 
menigheten. I Bibelen finner vi mange råd til hva som kreves av 
en god hyrde, hvorav noen gis i denne teksten: 
 
1) Hyrden skal ha tilsyn med flokken (v2), og dette tilsynet skal 
skje av hjertet, ikke for vinnings skyld.
 
2) Hyrden skal ikke herske over flokken sin, men snarere være et 
forbilde for dem. 

Til slutt snakker forfatteren om «når den øverste hyrden 
åpenbarer seg». Han ser fremover, og gir oss hyrder et håp: 
Denne tjenesten skal vi ikke gjøre for vinnings skyld, men når den 
øverste hyrden kommer, skal vi/dere «få herlighetens seierskrans 
som aldri visner». 
 
Vi bes om å løfte blikket og se på målet. 

Mark 6,30–44 
I prekenteksten møter vi en av mirakelhistoriene fra evangeliene.  
Hos evangelisten Markus metter Jesus mange mennesker 
to ganger: Først 5000 menn i vår perikope, og siden 4000 
mennesker (Mark 8,1–10). Det skjer en forandring i undrene: I 
vår perikope bruker Jesus fem brød og to fisk, og etterpå samlet 
de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 
 
I Mark 8 har Jesus sju brød og «noen få småfisk», og etterpå 
samlet de opp sju store kurver av brødstykkene som var til overs.

Fortellingen om Jesus som metter fem tusen finnes i alle fire 
evangelier. Evangelisten Markus pleier å være nøktern, men i 
dette tilfellet broderer han ut flere detaljer fra hendelsen (om 
naturen der de var, at det var sent på dagen, en utbrodert dialog 
mellom Jesus og apostlene, hvordan folket organiserte seg i 
rekker på hundre og femti osv.). 
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Jeg vil også si at evangelisten har humor. 
 
1) Vi får først høre at apostlene har gjort mye for å hjelpe og 
undervise folket. Så mange mennesker hadde kommet «at de ikke 
fikk tid til å spise engang». Å ha hektiske dager kan vi prester 
kjenne oss igjen i. 
 
2) Videre forteller han at apostlene og Jesus dro ut med båten for 
å være i fred på et øde sted, siden de trengte hvile. Men folk gav 
seg ikke. De tok til fots og gikk etter dem, og nådde fram før dem!  

3) Til slutt, etter at apostlene ber Jesus avslutte sin undervisning 
og be folk reise tilbake for å kjøpe mat, sier Jesus: «Dere skal gi 
dem mat. De sa: Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre 
denarer, så de kan få spise?» Dette må ha vært ironisk ment fra 
apostlenes side, fordi en denar tilsvarte en dagslønn for en vanlig 
arbeider den gangen.

I denne fortellingen sammenligner Jesus seg selv med en hyrde. 
Han så folket og «fikk inderlig medfølelse med dem, for de var 
som sauer uten gjeter» (v34). Så han gjorde noe med det: Han 
førte dem til grønne enger og dekket bord for dem. 

Jesus knytter begge sider ved hyrdemetaforen sammen i denne 
fortellingen. Det er dere som skal gi dem mat, men jeg skal hjelpe 
dere. Apostlene organiserte folket i matlag og satte dem i det 
grønne gresset. Jesus velsignet maten og ga disiplene, som igjen 
skulle dele det ut til folket. 
  
Slik blir det et vakkert bilde på vår tjeneste i kirken. Vi skal være 
hyrder, men vi skal også få hjelp. Og den hjelpen vil komme i så 
stor forstand at vi ikke selv kan fatte hvordan det skal gå til.  
Kanskje vi til og med kan klare å mette 5000 menn med fem brød 
og to fisker, bare med våre evner og bagasje? 

Jesus bruker det vi har med oss. Det var matpakken til apostlene 
som ble nok til alle. 

Dette er mulighetens historie.  
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Det handler om tilliten til vår hyrde, og troen til en sau. Bare 
godhet og miskunn skal følge oss alle våre dager.  
 
God søndag, alle sammen! 

Salmeseddel
328 Min hyrding er vår Herre Gud 
317 Vår Herre er ein hyrding  
Halleluja 
361 Tett ved sida mi går Jesus 
618 Vi er et folk på vandring eller 608 Når vi deler det brød 
494 Jeg er i Herrens hender 

 

   
     





69Ingunn Rinde 
sogneprest i Vålerenga, Oslo
ir697@kirken.no

     1. mai   
     søndag 1. mai 2022

     2 Mos 2,23–25;3,7–10  Nødropet har nådd opp til meg
     Jak 5,1–6  Lønnen dere holdt tilbake roper
     Matt 20,25–28  Ikke for å la seg tjene

Søndag og 1. mai 
«Slik skal det ikke være blant dere», sier Jesus i dagens tekst. Har 
kirka og gudstjenesten et eget perspektiv i 1. mai-ordene? Hva 
vil vi gi og dele ved å markere 1. mai i kirka? Noe som ikke sies 
eller sees fra andre steder? Jeg prøver meg på noen stikkord og 
ansatspunkt.

Med 3 år siden sist vi kunne markere 1. mai i fysisk fellesskap, er 
det nå på en søndag. Kan vi formidle håp fra dette at den kristne 
helligdagen fra gammelt av sto først i kalenderen, at de feiret den 
første dag i uka? Ja, vi må arbeide, og stå på i kamper mot urett 
og ødeleggelser. Det krever innsats, forsakelse og høy moral. 
Men kanskje man kan noenlunde befris fra utmattelse/håpløshet 
og moralpreken ved å minnes om at vi starter med hviledag? Vi 
blir båret, fulgt og får hente næring fra den Gud som gir, deler, 
og nyskaper. Vi er ikke aleine. Oppstandelsesberetningene er 
der, hver søndag – og hver morgen. I hvert et liv. Samfunn. Når 
det gryr av dag. Håp. At det starter med Guds og Livets Nye 
Begynnelse. Alltid. Også 1.mai og alle nødvendige kampsaker og 
fellesskap. 

Det bibelske håp er også utfra at Gud ser, og bryr seg. Dagens 
første lesetekst, fra Eksodus-fortellingen, har tettpakkete linjer. 
Deres skrik steg opp til Gud! «Gud hørte. Gud husket. Gud så til. 
Gud kjente dem.» 
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Herren sa: «Jeg har sett mitt folks nød. Jeg har hørt skrikene. Jeg 
kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut». Gå nå! 
Jeg sender deg. Du skal føre mitt folk ut av Egypt.

Oppdraget: Tell old Farao. Jeg har hørt. Sett. Sender deg. Gå nå! 
Let my people go! 

Det er sterke paroler i Jakobsbrev-teksten også. «Og nå, dere
rike!» Med gjenklang av Jahves oppdragstale til Moses: «Den 
roper høyt, den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar 
åkrene deres, og nødropet fra dem som høster inn, har nådd fram 
til Herren Sebaots øre.» 

Dagens fortellingstekst kan også brukes: Om Lasarus og den rike 
mannen. Plassert utafor porten. Den uoverstigelige kløfta. Skiller 
som kan åpnes allikevel – Eksodus, igjen, allikevel?

For den som velger tekstene for 3. søndag etter påske er det også 
1. mai-stoff å hente: Dere skal gi dem mat. Gå og se etter hva dere 
har. 

Og så dagens evangelium.

Sett i sammenheng
Hvor her er Jesu ord uttalt og plassert? Et blikk på sammen-
hengen lønner seg. Matteus og Markus har det ganske likt. De er 
på vei til Jerusalem, til den avgjørende påsken. Jesus har fortalt 
dem både 1., 2. og 3. gang om sin død og oppstandelse. Og så, fra 
vers 20 – rett før dagens tekst: Der kommer Sebedeus-sønnene. 
Sammen med mor si! Mora kommer, kneler, «ville be ham om 
noe». «Hva er det du ønsker?» «Si at!» sier hun. At sønnene mine 
skal få hedersplassen «i ditt rike». Du verden, sjekk den: Ei mor 
som kommer og trygler om (forventer?) posisjoner for sine kjære.

På vei til Jerusalem. De har fått se Ham som Messias. Nå vil de 
sikre seg for det som kommer?

Hos Markus (10,35) er ikke mor med, det er sønnene selv som 
spør: «Det er noe vi vil du skal gjøre for oss.» Jesus reagerer sånn 
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vi ellers kjenner fra møtet med Bartimeus og andre (som hos 
Matteus for øvrig kommer rett etterpå igjen, til de to blinde ved 
Jeriko): «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?»

«La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet», ber de to. Jakob 
og Johannes. Eller altså mora på deres vegne. Som ber om høyre 
og venstre helt sentrale maktposisjon og rolle i det som skal 
komme.

Ikke rart «de ti andre» blir sinte på de to. Og Jesus kaller dem til 
seg (alle?). Og der starter 1. mai-dagens evangelium.

I Kurt Alands synopse settes Lukas 22,24‒27 som parallell, 
der det ble diskusjon om hvem som er størst, midt under selve 
nattverdens innstiftelse. Fra Johannes refereres fotvaske-scenen 
(13,4‒5.12‒17). Altså midt i det sakramentale. Kanskje også midt 
inn i aktuell posisjonskamp i menighetene dette formidles til. Og 
inn i vårt eget. Også hos Matteus og Markus klinger nattverden 
med i Jesu svar til de to «Kan dere drikke det begeret jeg skal 
drikke», spør han. «bli døpt med den dåp jeg skal døpes med», 
legger Markus til. «Ja», svarer de. «Det skal dere», sier Jesus. 
Men plassfordelingen er min Fars sak.

Og så altså til evangeliet. Det omvendte gudsriket. Hvor plasser og 
posisjoner er snudd på hodet. 

«Dere vet hvordan det er.» «Blant folkenes første (ledere)» De 
gjør seg til overherrer (κατακυριεύουσιν). De store (μεγάλοι) 
bruker «over-myndighet» (κατεξουσιάζουσιν). Ikke sånn være 
blant dere! (Ha meg unnskyldt for et keitete fornorskingsforsøk 
på grunnteksten her, finn helst fram synopsen selv, den som 
kan!). Dere vet at / vit at . . . Men ikke blant dere! Den som . . . 
vil være stor skal være tjener. Stor skal være slave. Διάκoνος og 
δοῦλος. Tjener og trell. På en dag folket synger «Opp alle jordens 
bundne treller».  

Vers 28 er et evangelium i seg selv. Menneskesønnen kommet for 
å la seg tjene. Gir seg selv (sin sjel – Ψυχή) som løsepenge. Det 
som ble betalt for å kjøpe fri de arresterte og folk med gjeld. 
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Det gammelnorske ordet frelse betyr fri hals. Å slippe slave-
ringen rundt halsen, satt fri fra at eieren kunne herje og 
bestemme. Arbeiderne som ikke må la seg utnytte, eller smiske 
og konkurrere. Frie, oppreiste mennesker. Klar til bidrag i 
samfunnet. Til solidaritet. Frigjøring. Lokalt og globalt. I Jesu 
følge.

«Med løftet hode skal hver sjel gå inn i Herrens tid» (Erik Bye, 
«Blå salme»). I Skaperens, Befrierens og Livgiverens navn. Fra 
den første dag i en ny uke. Let my people go.

Salmevalg
Kommer jo an på hvem vi har å spille på. Gudstjenesten trenger 
sang som skaper fellesskap og gjenkjennelse. Glede. Løft. 
Utfordring. Arbeidersanger. Negro spirituals. Folkemelodier. 
Kringsatt av fiender. Let my people go. Å leva. Noen må våke. Del 
ditt brød. Guds sønn steg ned. Vår Far, vi må bekjenne. Herre 
du vandrer. Kom, kom og hør. Håpstango (Fordi han kom). 
Skapelsens morgen.

God 1. mai!  



73Audun Opland
sokneprest i Rollag
audun.opland@rollag.kommune.no

     4. sundag i påsketida   
     8. mai 2022

     Jes 40,26–31  Han gjev den trøytte kraft
     eller Apg 8,26–39  Den etiopiske hoffmannen
     2 Kor 4,14–18  Han skal reise oss opp
     Joh 14,1–11  Vegen, sanninga og livet

Ei verd kor Jesus har stått opp frå dei daude
Då eg byrja å skrive på denne tekstgjennomgangen siste veka i 
februar, såg opningsavsnittet slik ut:

Når eg skriv desse linene, står 150 000 russiske soldatar på 
grensa til Ukraina. Me spør oss om krig er uunngåeleg. På 
twitter ser eg videoar av vanlege folk – studentar, familiefedrar, 
bestemødrer – som prøver å skaffe seg eit minimum av krigs-
opplæring i fall russarane skulle koma. Dei spring rundt med 
maskingevær av papp og tre. I metronedgangane i Kyiv spelar 
dei schlägarar frå Sovjet-tida og pensjonistane byd kvarandre 
opp til dans.

I skrivande stund, ei veke etter eg byrja, når eg set meg ned for 
å gjera meg ferdig, regner det klasebomber over bustadområda i 
Kharkiv, og Kyiv førebur seg på tilsvarande harde åtak. Soldatane 
står ikkje lenger på grensa. Geværa av papp og tre er bytte ut med 
ekte vare. Putin trugar med atomvapen og den vestlege verda 
samlar seg i stød til Ukraina. Det er lenge sidan den politiske 
situasjonen i Europa har endra seg så mykje på så få dagar som no 
i helga. Sverige sender vapen, Tyskland vil doble forsvarsbudsjetta 
og Sveits vil fryse russiske bankinnskot. Det kjennest som eit 
vegskilje.
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Korleis situasjonen vil sjå ut innan det ferdige bladet kjem i 
postkassa, veit ingen. Korleis han vil sjå ut når me skal opp på 
preikestolane 4. sundag i påsketida, endå mindre. «Lat ikkje 
hjartet dykkar uroast!» seier Jesus åt oss i preiketeksten. Jau, 
du skal ha takk, Jesus. Det er eit evig dilemma, dette: Oppstode-
verda er litt for ofte ei frykteleg verd, ei djevelsk verd. Ei verd kor 
born og kvinner må gøyme seg i bomberom. Ei verd kor nokre 
få menneske har makt til å utslette alt liv, mange gonger etter 
kvarandre – og kanskje til og med er villige til å bruke denne 
makta.

«Eg er vegen»
Preiketeksten i Joh 14 syner oss Jesus som oppmuntrar lære-
sveinane i det han sjølv, og dei, står på randen av si katastrofe. 
«Tru på Gud,» seier han, og det er jo eigentleg ei grei oppmoding. 
Men å tru på han? Jesus krev eigentleg ganske mykje av lære-
sveinane. Det er like før han skal bli dømd, kledd naken, offentleg 
håna og sputta på. Så skal han bli løfta opp på ein kross. Kvifor 
skal dei setje sin lit til han? 

Spørsmålet til Thomas tyder på at dei enno ikkje har det heilt 
klart for seg, til tross for at Jesus har freista å førebu dei. «Herre, 
vi veit ikkje kvar du går; korleis kan vi då vita vegen?» Dei er 
i villreie, usikre. Jesus forsikrar: De kjenner vegen. Fordi de 
kjenner meg. Det einaste dei treng å kjenne, er han. Det finst ikkje 
nokon «veg» som dei må oppdage og halde seg på i ettertid. Dei 
treng ikkje kart og kompass, eller ei ny lovtavle, eller nokon ting. 
Det er han som tek dei til Farshuset.

Filip sitt spørsmål pressar Jesus ytterlegare: Faderen, då! Om det 
held å kjenne Jesus for å koma til «Fars hus», så held det vel ikkje 
å kjenne Jesus for å kjenne Faderen sjølv? Jau, svarar Jesus igjen. 
«Den som har sett meg, har sett Far». «Eg er i Far og Far i meg». 
Filip lærer at det å peike på Jesus er å peike på Gud. Skal du seie 
noko om Gud, må du seie noko om Jesus.

Den etiopiske evnukken
I den alternative leseteksten frå Apg er me ute i oppstode-
verda. Den verda kor Jesus, framleis, på eit eller anna vis, er til 
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stades, kor han lever. Ein annan Filip møter ein «hoffmann» 
frå Etiopia som kjem køyrande i ei stor vogn. I møte med 
denne teksten tilrår eg boka Metodemangfold og Det nye 
testamentet. I fotsporene til den etiopiske evnukken (Cappelen 
Damm 2013, red. Buch-Hansen, Kartzow og Solevåg). Her ser 
skandinaviske nytestamentlarar på teksten om «hoffmannen» 
med forskjellige metodologiske briller: Feminisme, skeive 
studier, funksjonshemmingsstudier etc. Dei opnar opp ei rekkje 
interessante perspektiv på denne forteljinga. Eit døme er Hans 
Leander med sitt postkoloniale blikk. Han skriv at Lukas-Acta 
har ei tydeleg narrativ retning. Utviklinga frå Jesus til Peter til 
Paulus tilsvarar ei geografisk retning, frå Galilea til Jerusalem 
til Roma. «Berättelsen om Filippos och eunuchen kilar då in sig 
och skapar en subversiv spricka i Apostlagärningarnas västliga 
riktning, vilket öppnar för en annan slags universalism än Roms» 
(Metodemangfold, s. 85).

Det sentrale med forteljinga er at han Filip møter, ikkje berre er 
ein «hoffmann», som det heiter i den norske omsetjinga, men 
spesifikt ein evnukk. Metodemangfald får godt fram korleis denne 
evnukken er ein samansett figur: Mektig, from og eksotisk på den 
eine sida; seksuelt og religiøst marginalisert på den andre. Anders 
Martinsen fortel om korleis satirikaren Lukian (2. årh.) beskriv 
ein evnukk som eit «monster» og «utanfor den menneskelege 
naturen» (Metodemangfold, s. 161). Endå viktigare er bodet 
i 5 Mos 23,1: Ingen som har fått testiklane knuste eller penis 
avskoren, får vera med i Herrens forsamling.

«Lik eit lam som teier når det blir klipt»
Den fromme evnukken sitt og les i dei heilage skriftene. Kven 
handlar dette om? spør han. Filip har lært, til liks med namne-
broren i Joh, at i oppstode-tida har ein ikkje anna val enn å 
peike på Jesus. Heller ikkje Skriftene er uendra av oppstoda: No 
fortél dei òg om han. Dei er «opna» (Luk 24,27), akkurat som 
gravhola. Men det er meir: Når dei fortél om Jesus, fortél dei òg 
om oss, for Jesus er menneske som oss. Anna Rebecca Solevåg 
syner dette i artikkelen sin «Et skeivt blikk på den merkede 
kroppen». Avsnittet som evnukken spør Filip om (Jes 53,7-8) 
«synes å reflektere opplevelser som er kjente for evnukken, 
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opplevelsen av å bli 'klippet', fornedret og avskåret fra ætt og liv» 
(Metodemangfold, s. 134). Evnukkar vart gjerne kastrerte som 
born, og dei var gjerne slavar; dei vart verkeleg førte «lik eit lam 
som teier». (Eg tenkjer på den kjensleladde kastraksjonsscena frå 
filmen «Farinelli»; søk på «Carlo Broschi Lascia ch'io pianga» på 
Youtube).

Solevåg meiner karakteren i Jes 53, han som vart ført lik eit lam, 
kan forståast både som ein evnukkfigur og ein Kristusfigur. Eit 
'skeivt' blikk på teksten opnar eit rom kor Jesus sjølv kan lesast 
som evnukk, «som en ydmyket og knust kropp som også rommer 
en evnukks erfaringer. ( ) I et glimt (som i et speil, i en gåte) over-
lapper Jesus og en etiopisk evnukk ( ) Jesus er en evnukk som tier 
idet han klippes» (s. 138-9).

Filip veit at evnukkar ikkje «får vera med i Herrens forsamling». 
Evnukken veit det òg. Men verda er ikkje lenger den same. 
Skriftene er ikkje dei same, og evnukken er heller ikkje den same. 
Ingen av oss er den same. Såra og manglane våre er heller ikkje 
dei same. Den verda Filip og evnukken lever i, er den verda kor 
Jesus har stått opp frå dei daude. No «driv Anden» Filip til han 
som før var «eit tørt tre» (Jes 56,3), og byd Filip å gå opp i vogna 
med han. Filip kan sjå «en skeiv, knust, funksjonshemmet kropp 
( ) som et bilde på Gud og på menneskeheten skapt i Guds bilde» 
(Solevåg). Evnukken kan sjå det same, kan hende for første 
gong. Difor tør han å spørre kva som er «til hinder for at han 
blir døypt». For Filip kan det berre finnast eitt svar: Ingen ting. 
Skal ein seie noko om Gud, må ein seie noko om Jesus, og Jesus 
fører både «evnukken ( ) og den framande som har slutta seg til 
Herren ( ) til mitt heilage fjell og lèt dei gleda seg i mitt bønehus» 
(Jes 56,4-7). Verda kan forandrast – og ho kjem til å forandrast. 
Menneske kan forandre mykje i negativ retning – på kort sikt. 
Men Gud kan forandre endå meir – har gjort det, og kjem til å 
gjera det. 

«Lat ikkje hjartet uroast»
Den etiopiske evnukken møter ein Gud som tek imot oss med 
alle våre sår og arr, både dei sjølvpåførte og dei andre har påført 
oss. Han tek imot oss med det me måtte bera på av manglar og 
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defektar. Kan hende lét han oss sjå, i ein glimt, at han identifiserer 
seg med oss, nettopp som såra og defekte. Me treng ikkje vera 
redde for at dei såra andre har påført oss, skal bli gløymde. Den 
oppstadne Kristus bèr fortsett sårmerka på kroppen sin. Ingen 
slepp unna Guds rettferd. Disiplane blir sende ut i ei verd som 
ikkje er fri for liding og vondskap, tvert imot. Jesu veg går til 
krossen, og det kan det hende vår veg òg gjer. Men han endar i 
Fars hus – og det er ein god stad å vera.

Er det nok? Held det i møte med bomberomma og flyktninge-
straumane? Eg veit ikkje. Kan hende vil me få mykje trening i å 
trøyste og oppmuntre framover; kan hende vil me trenge at nokon 
gjer det. Eg kan i alle fall kjenne at «hjartet uroast» kvar gong eg 
vaknar om morgonen og strekker meg etter mobilen for å sjekke 
nyheitene.

Eg avsluttar med nokre ord frå den andre leseteksten, frå Jesaja 
40. Han gjorde godt for meg, nett no når eg skriv. Han minner 
meg på at det er trøyst i det me trur på, sjølv om det ikkje alltid er 
lett å formulere. Kanskje vil han gjera godt for nokon når dei les 
dette, uansett korleis verda ser ut i mai. 

Kvifor tenkjer du, Jakob, kvifor seier du, Israel: «Min veg er 
løynd for Herren, min Gud bryr seg ikkje om min rett»? Veit du 
ikkje, har du ikkje høyrt? Herren er den evige Gud som skapte 
endane av jorda. Han blir ikkje trøytt og ikkje sliten, ingen kan 
utforska hans forstand. Han gjev den trøytte kraft, og den som 
ikkje har krefter, gjev han stor styrke.

Måtte det vere slik.

Salmesetel
Opning: 191 Solen på himmelen lukket sitt øye 
Mellom lesingane: 418 Jesus du er den himmelveg 
Etter preika: 580 Alltid vil jeg glad bekjenne 
Nattverd: 187 Vår Herre Krist i dødens band 
Slutning: 483 Nada te turbe
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     5. søndag i påsketiden   
     15. mai 2022

     1 Kong 8,12–13.27–30  Salomo ber for templet 
     eller Apg 11,1–18  Hedningene får vende om
     Ef 2,17–22  Kristus er hjørnesteinen
     Joh 17,6–11  Jesus ber for sine

1. Kongebok 8,12-13.27-30: Salomo ber for 
tempelet
Salomos bønn omhandler noe av mysteriet og paradokset ved 
å tenke på Guds nærvær. Den tar utgangspunkt i noe som 
presenteres som en objektiv virkelighet: en sky fylte huset. En sky 
er et vanlig symbol på Guds nærvær. Det er et nyttig symbol fordi 
det både er et tegn på at Gud er til stede (innenfor eller over eller 
bak skyen), men også et praktisk middel for å beskytte mennesker 
mot den overveldende effekten av å være i Guds nærhet. Ordene 
for sky og tordensky er de som kan brukes om vanlige skyer, men 
de refererer oftere til denne typen skyer som både betegner og 
skjuler Guds nærvær. Det hebraiske språk har andre ord som er 
vanligere for en vanlig sky.

Eksodus og Deuteronomium snakker om en skysøyle som følger 
folket på deres reise fra Egypt, om at Gud er i en sky, eller 
tordensky ved Sinai og snakker til folket derfra. Så størrelsen 
er cirka den samme som skyen som dekker boligen som Gud 
ga israelittene i oppdrag å bygge for Gud. Den samme skyen og 
tordenskyen er til stede i templet på en slik måte at den indikerer 
at Guds nærvær fortsetter å følge folket. Hvor bokstavelig skal vi 
ta dette bildet? I verset før vår tekst trekker prestene seg ut, og 
skyen fylte tempelet.
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Uansett hvordan vi skal forstå dette bildet, er resultatet det 
viktigste. Fra nå av ble tempelet fylt av Guds nærvær. Gud var nå 
absolutt til stede! Fra nå av kunne Israel vite at de kunne komme 
til tempelgården og ofre sine gaver der og vite at de gjorde det for 
Gud som var til stede i helligdommen.

Å snakke om templet som et sted hvor Gud vil bo kan antyde at 
israelittene hadde usofistikerte ideer om Gud, men Salomo selv 
gjør senere eksplisitt sin bevissthet om at tanken om Guds bolig 
i et hus på jorden er dum. Apofatisk teologi er ikke utelukkende 
gresk. Israelittene trodde heller ikke naivt at Gud bodde i 
himmelen, som om du ville finne Gud der oppe (som vi stadig 
må fortelle våre unge i dag, som pepres av Dawkins og andre 
misforståere av teologiens katafatiske side. Hele himmelen kan 
ikke inneholde Gud, kommenterer Salomo. Derfor er ideen om å 
bygge et hus for Gud en dum idé.

Efeserbrevet 2,17-22: Kristus er hjørnesteinen
Tempelet i Jerusalem var ikke bare nasjonens religiøse hjerte 
og pilegrimsstedet for jøder over hele verden. Det var også det 
politiske, sosiale, musikalske og kulturelle hjertet av Jerusalem 
så vel som stedet for feiring og fest. Grunnen til alt dette var 
selvfølgelig at Israels Gud, YHWH, hadde lovet å bo der, som vi 
så i GT-teksten. Tempelet var, mente mange, stedet der jord og 
himmel møttes.

Men nå erklærer Paulus at den levende Gud bygger et nytt 
tempel. Det består ikke av steiner, buer, søyler og altere, men 
av mennesker. Noen jøder hadde allerede utforsket ideen om at 
et samfunn, snarere enn en bygning, kan være stedet der Gud 
virkelig ville ta sin bolig. Men inntil Paulus hadde ingen sagt 
noe så radikalt som sies her. Det betyr at for kristne er ikke en 
kirkebygning et ‘tempel’ i streng forstand. Det er menneskene selv 
som er ‘stedet’ der Gud nå bestemmer seg for å bo. I vår norske 
kirkevirkelighet er det likevel slik at det for mange mennesker er 
noe spesielt med selve bygget. Under 800-årsjubileet for Gamle 
Tingelstad kirke i fjor fortalte geologen at alle steinene i kirka 
var kortreiste, med unntak av den store flotte steinen i sørøstre 
hjørne, som kom fra Hønefoss eller noe sånt. Jeg kommenterte: 
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Det må da symbolisere at Jesus er hjørnesteinen? Han visste ikke. 
Det skulle han da kanskje heller ikke vite?

Men da ble det klart for meg hvor konkret dette har vært i 
historien: hjørnesteinen. Tempelet i Jerusalem falt; Jesus Kristus 
er det nye tempelet. Etter tempelets fall (og Jesu oppstandelse 
og utgytelse av Den hellige ånd) søkte nå Gud å bygge sitt hjem 
i hjertene og livene, og spesielt samfunnene, som hadde erklært 
sin lojalitet til Jesus, og som var fast bestemt på å leve etter 
evangeliet.

Spesielt betydde dette at det nye ’tempelet’ måtte bygges av to 
typer materialer, som ville smelte sammen til én enkelt bygning. 
Grunnlaget for bygningen besto av apostlene og profetene 
‒ med andre ord folket gjennom hvem Gud hadde kunngjort, 
og kunngjorde, det verdensomspennende budskapet om fred 
gjennom Jesus. Jesus selv var «steinen» som var reservert for den 
høyeste æresplassen, den som holdt resten av bygningen sammen. 
Hvor mange slike steiner har vi i Norges land?

Johannes17,6-11: Jesus ber for sine
Denne delen begynner med en beskrivelse av hvem Jesu etter-
følgere er. Det er de faren har gitt til Jesus; de tilhører ham 
allerede, og Jesus gir dem tilbake til hans trygge oppbevaring. 
De er forskjellige fra ”verden”. I den grad de er de nye, rensede 
menneskene de har blitt gjennom Jesu kall og lære, er de ikke ‘fra 
verden’.

Dette kan virke forvirrende, og vi bør forklare det litt mer. Jesus 
antyder ikke at hans etterfølgere ikke har menneskelige aner, 
hjem og familier og fysiske kropper som en dag vil forfalle og dø. 
Husk at ”verden” i Johannesevangeliet ikke bare betyr det fysiske 
universet slik vi kjenner det ‒ det betyr verden i den grad den 
har gjort opprør mot Gud, har valgt mørke fremfor lys, og har 
organisert seg for å motarbeide skaperen. Sett fra denne ’verdens’ 
synspunkt er Jesus ’fra’ et annet sted. I denne teksten får vi vite 
at også disiplene er fra et annet sted. Med andre ord: ’verden’ er 
ikke stedet, kraften, eller sfæren som bestemmer hvem disiplene i 
virkeligheten er.
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De må ikke bli trukket tilbake til ’verden’ med all dens ondskap 
og opprør. Jesus tiltaler derfor Faren som ‘hellig’ (vers 11). Hva er 
’hellighet’ i Jesu verden?

I det første århundrets jødedom var det spesielt «hellighet» som 
minnet om tempelet. Tempelet var det hellige stedet, stedet hvor 
den hellige Gud hadde lovet å bo. Det refererte spesielt til Det 
aller helligste, den innerste helligdommen, hvor ypperstepresten 
gikk en gang i året for å gjøre soning for folket. Ypperstepresten 
måtte gjennomgå spesielle ’innvielsesseremonier’, for å bli 
’adskilt’, slik at han kunne gå inn i den hellige Guds nærhet, og be 
for sitt folk. På nøyaktig samme måte erklærer Jesus at han hele 
tiden har blitt «adskilt», «innviet» til Guds eksklusive tjeneste. 
Nå ber han, i likhet med ypperstepresten, faren om å beskytte sitt 
folk fra det onde, fra «verdens» triks og feller. Han vil at de skal 
være hans hellige folk i beste og fulle forstand.
 
Kristus er hjørnesteinen i tempelet som ikke er bygd av 
menneskehånd, et levende tempel som bøyer kne, og ber for deg 
og meg.

Salmeforslag
Inngang: 895 Ja, en gang mine øyne skal
Høymessesalme: 460 Bortom tid og rom og tanke
Før prekenen: 410 Far, verden, far vel! (vers 1-6)

Etter preken: 410 Far, verden, far vel (vers 7-9)
Nattverd: 418 Jesus, du er den himmelveg
Utgang: 284 O store Gud, når jeg i undring aner
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     17. mai    
     tirsdag 17. mai 2022

     5 Mos 8,10-14  Vokt deg så du ikke glemmer
     1 Kor 4,7  Hvem har satt deg høyere?
     Luk 17,11-19  Den takknemlige samaritan  

Vi tror på den korsfestete som helbreder 
kropper. 17. mai i kirken
Det er et temmelig drøyt stykke vei fra Jesu reise til Jerusalem 
«gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea» (v11) og 
Norges nasjonaldag 17. mai. Og Jacob Jervell gjør det ikke stort 
enklere for oss ved å hevde at Lukas` interesse for samaritanerne 
ikke først og fremst var at de var utenfor det jødiske, men at 
Lukas var opptatt av samaritanerne som en spesiell form for 
jødekristendom. For Jervell er Lukas/Acta fortellingen om 
etableringen av kristen tro blant jøder selve oppfyllelsen av 
Messias forventningen.

Hvordan koble noe av dette til Norges nasjonaldag? Vi kommer 
kanskje til et poeng, sakte og ikke så veldig sikkert.

La oss starte med det Marianne Bjelland Kartzow i sin fint 
lagede antologi med tidligere TF studenters og noen TF-læreres 
bok om Lukasevangeliet (Lukas. Undring og utfordring. Oslo: 
Verbum 2016). Bjelland Kartzow opererer med sin etter hvert 
kjente tredeling, bak, i og foran teksten. Det er en tredeling 
som gir god mening i denne spagaten mellom norske bunader 
og jødiske grupper og trosmåter. Bunadene er så absolutt foran 
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teksten, i alle fall i landet Norge fordi noen så visselig har bestemt 
at denne teksten skal prekes over på nasjonaldagen. Jervell på 
sin side er så absolutt bak teksten når han i sitt innflytelsesrike 
Lukas/Acta forfatterskap igjen og igjen fremhever Jesus og den 
tidligste kirken som oppfyllelsen av alle jødiske profetier og 
Messiaslengsler (Jervell, Luke and the people of God. A new look 
at Luke-Acts. Minneapolis: Augsburg Publishing House 1972).

Men de som er så til de grader aller mest foran teksten (kanskje 
for langt unna foran), det er alle de evangelikale bibelleserne 
og fortolkerne som bruker Luk 17, 11-19 til å understreke 
hvor kristelig og moralsk riktig det er å vise takknemlighet på 
Nasjonaldagen. Og det er nok denne typen foran teksten som 
har motivert tekstens plassering som 17. maidagens prekentekst. 
Vi har fått landet, og 17. mai er dagen for å takke. Og det er jo 
virkelig sant, på alvor. Spørsmålet er bare om dette har særlig 
mye med 17. mai å gjøre. Trolig ingenting. Men samtidig: Det kan 
jo være greit å vite hva man takker for, og hvem man takker, og 
hvem som er subjekt når takkingen skjer.

Om vi i første omgang forblir absolutt helt foran teksten på en 17. 
mai, så er jo situasjonen at landet Norge ikke lenger er så veldig 
monokulturelt, ikke i de store byene og etter hvert heller ikke på 
mindre steder. Flyktninger er bosatt i de fleste kommuner. Vi har 
jo den siste tiden hatt en heftig diskusjon om hva det vil si å være 
norsk og om det spiller noen rolle å kalle seg det. Ahmed Fawad 
Ashraf, debattredaktør i avisen Oslo skrev et innlegg i februar der 
han fortalte at han hadde sluttet å kalle seg norsk og ikke så noen 
grunn til å gjøre det. Han var lei av alle hatmeldinger og halv/hel 
rasistiske tilrop i alle kanaler og fortalte at han ikke ville være en 
del av det norske. Han bor og jobber i Norge, men hvorfor i all 
verden skulle han legge seg helt inn i det norske når hans egen 
identitet ikke var god nok?

Som sikkert mange har sett, utløste dette en heftig debatt der 
mange med innvandrerbakgrunn med Abid Raja i spissen 
representerte det helt motsatte, nesten på linje med de mest 
evangelikale fortolkerne av Luk 17, 11-19: Dette er dagen/tiden for 
dyp takknemlighet for det norske og alt hva det står for.
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Mitt poeng er ikke nødvendigvis at akkurat denne konteksten 
vilvære den viktigste på en 17. mai der hele bygda eller bygdebyen 
sitter pyntet i kirken. Poenget er bare at dette ikke må glemmes, 
og at man ikke på noe sted i Norge kan se bort fra at folk kjenner 
seg norske på veldig mange måter og kanskje ikke på noen. 
Og at det dermed er i grenselandet autoritært å preke i vei om 
takknemlighet for det norske når dette uttrykket i beste fall er 
tvetydig.

Kanskje er det denne situasjonen som er den paradoksale 
kontakten med den svært så fremmedartede teksten i dagens 
prekentekst. Hvis det skal være noen mening i å feire og markere 
17. mai i dag, så må det knyttes til verdien i at Norge nå er et 
land hvor mange ulike folk bor, etnisk norske med lang historie, 
etnisk norske med kortere historie, ikke-etnisk norske med veldig 
lang historie og ikke-etnisk norske med veldig kort historie. Og 
det finnes tro av minst like mange slag, kristne, ikke-kristne, 
muslimer, ikke-muslimer, buddhister, ikke-buddhister og folk 
som ikke tror på noe annet enn det som kan gripes av tanke 
og vitenskap eller ingen av delene. Gudstjeneste på 17. mai må 
forutsette at enten alle disse er i kirken eller at de, i det minste, 
hører til i det fellesskapet om heter Norge og som dagens 
gudstjeneste må adressere. 17. mai adresser ikke det kristne 
Norge, 17. mai må vende seg til det Norge der det finnes ulike 
bakgrunner og troer. Har Guds ord noe å si til alle dem?

Utgangspunktet må være at det er verdien av at alle disse 
menneskene omsluttes av landet Norge som er det aktuelle 
sentrum for dagen. Historien kjenner vi, og 1814 er selvsagt viktig. 
Men 17. mai-presten må ikke glemme at det egentlig bare er få år 
siden jøder og katolikker fikk «adgang til riket». Det er også en del 
av tradisjonen fra 1814. Ydmykhet er kanskje en større kristelig 
dyd i denne situasjonen enn takknemlighet.

Prekentekstens (bak teksten) kontakt med denne situasjonen 
befinner seg derfor først og fremst, etter min mening, i de første 
versene i perikopen: «Da han var på vei inn i en landsby, kom ti 
spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: 
Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem og sa: 
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«Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, ble de 
rene» (17,12-15).

Jesus gjør syke, også spedalske, friske ‒ det er kroppene som 
leges. Den takknemlighet som den ene samaritanen kommer 
tilbake og viser, det er en takknemlighet for at han har fått en frisk 
kropp, ikke lenger en spedalsk kropp. Skal vi følge Jervell, så er 
altså ikke poenget at samaritanen er en «fremmed» i betydningen 
utstøtt. Det viktige med at Lukas, i motsetning til de to andre 
synoptiske evangelistene, er opptatt av samaritanerne er at også 
de er en gruppe troende. De er fremmede, «allogenes», men ikke 
fremmede i betydningen «non-Israelite» (Jervell). Samaritanerne 
er med for å vise at alle grupper jøder tror at Jesus er oppfyllelsen 
av Messiasprofetien.

Denne jødiskkristne troen er troen på at Jesus er Messias som 
gjør den syke kroppen frisk. I denne Messias blir syke friske.

Jesus som i menneskers tro gjør syke friske binder foran og 
bak teksten sammen. det er helbredelsen av spedalskhet som er 
poenget. Akkurat som nasjonaldagen også handler om kropper 
som er forenet i noe større som kalles nasjon. En samaritaner 
kom tilbake og takket for at den kroppslige helbredelsen 
var en del av Guds plan. Men poenget er ikke takken, det er 
samaritanens tro som er det viktige: Det finnes en tro som tror at 
denne Jesus er Messias. Og i denne Jesus kan syke bli friske. Alle 
kropper betyr noe.

På 17. mai kan det derfor være fint å fremheve verdien av at alle 
kropper betyr noe, også i en nasjon. Det Gud kan, det må en 
nasjon da også få til innenfor sine grenser. Spedalske og ikke-
spedalske, troende og ikke-troende, kristne og muslimer, der det 
finnes demokrati har alle slags kropper samme del i nasjonen. 
Denne Messias kan bare være Gud om dette også er en del av 
Hans plan.

Lesetekstene
De to lesetekstene for dagen er også tilsynelatende satt opp for 17. 
mai med sikte på å utdype hvor viktig takknemlighet er. Men også 
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dette er nok litt mer komplisert enn som så. Det virker teologisk 
tenkt mye mer plausibelt at både teksten fra Deuteronomium og 
den fra 1 Kor 4 vel så mye gir utdyping til den tolkningen av Luk 
17 som er gitt ovenfor.

I teksten fra 5 Mos 8 formaner Moses tilhørerne, leserne, til å 
huske de konkrete goder som de har fått: «Når du spiser og blir 
mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe 
og småfe øker i tall» (v12). Moses formaner til å huske at det var 
Herren som ga disse tingene når de dager kommer at israelittene 
har glemt hvem de fikk alle gavene fra. Men det betyr jo at hele 
formaningen forutsetter at konkrete, materielle ting er måter 
Guds nærhet viser seg i verden på. Det er formaningen om dette 
som er budskapet i 5 Mos. Israelittene må ta med seg at jordisk 
gods og rikdom (en slags utvidet kropp) bæres av Gud. Med andre 
ord: Man kan ikke oppføre seg som om kropp og materialitet 
er irrelevant for Gudsforholdet. Det er omvendt. Kropp og 
materialitet er en sentral del av Gudsforholdet. Det er troen på at 
dette konkrete er viktig i Gudsforholdet som Israelittene aldri må 
glemme.

På samme måte i 1 Kor 4,7. Her har det vært, og er, eksegetiske 
diskusjoner om hva dette «noe» (ei) er som korinterne har 
fått. Budskapet er at dette «noe» er en gave og ikke noe som 
korinterne selv har fremskaffet helt på egen hånd. «Noe» kommer 
fra Gud. Noen eksegeter ser ut til å mene at dette «noe» er det 
som er nødvendig for frelsen, troen, det åndelige, nådegavene, 
etc. Men det er jo kanskje alt for ensidig eller altfor enkelt. I pakt 
med tolkningen av Luk 17 er det interessant å tenke seg at også 1 
Kor 4,7 formaner til å huske at i troen er også alt menneskelig (fra 
nådegaver til husholdninger og natur) måter Gud er hos oss på. 
Og derfor må alt menneskelig (fra nådegaver til husholdninger, 
natur: og på 17. mai, nasjonen) ha en relativitet over seg. «Noe» 
er ikke det endelige, det er frelsen, men nettopp derfor må dette 
«noe» voktes, respekteres og gis tillit tilbake. Bare slik møtes 
gaven slik gaver skal møtes. Ikke min, men det er opptil meg å bli 
utfordret av og til å ha del i.
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Salmeforslag
304 Når heila verda syng mot Gud
666 Å leva, det er å elska
384 Laudate omnes gentes
290 Takk, gode Gud, for alle ting
757 Gud signe vårt dyre fedreland
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     6. søndag i påsketiden   
     22. mai 2022

     1 Kong 3,5–14  Et lydhørt hjerte
     eller Apg 12,1–17  Peter og Rode
     Ef 3,14–21  Bønn om styrke og innsikt
     Matt 6,7–13  Vår Far

«Bønnens søndag» ‒ Fadervår
«Herrens bønn» eller «Fadervår» kalles ofte denne bønnen som 
forekommer to steder, i Matteus 6,9–13 og i en kortere versjon i 
Lukas 11,2–4. Den tilskrives Jesus selv.

Matteusevangeliet, som gjennomgående har mange jødiske 
referanser, har også her formuleringer som likner jødiske 
bønner. Spesielt jødiske tidebønner, som kan oversettes som 
de «18 velsignelser» på norsk, har påfallende likhetstegn med 
Jesu formuleringer om hvordan vi skal be. I følge Didache 
8,3 ble Jesu formulerte bønn brukt tre ganger daglig i noen 
tidligkristne miljøer, som et slags sammendrag av de jødiske 
tidebønnene, for eksempel i Antiokia. Sannsynligvis er dette 
konteksten som Matteusevangeliet ble skrevet i. Det er ingenting i 
bønnen som en praktiserende jøde ikke kan bruke, men bønnens 
virkningshistorie har selvsagt gjort denne bønnen til en bønn som 
assosieres med kristen tradisjon.

I Matteusevangeliet er denne bønnen en del av Bergprekenen der 
Jesus underviser i etikk. Lytteren får høre hvordan mennesket 
best skal forholde seg til Gud og andre mennesker. 
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Fadervår er en bønn som brukes mye av alle kirkesamfunn og 
har stor autoritet siden den fremstår som Jesu egne ord og ønske 
for bønnepraksis. Når vi ber «Fadervår» ber vi sammen med alle 
verdens kristne, som én menneskehet og én kirke. 

I skrivende stund brenner det i Ukraina. Det er krig mellom 
to land med mange kristne innbyggere. Det er da paradoksalt 
at mange nok i disse dager ber sitt Fadervår. Stridende parter 
vender seg til Gud og ber om å bli sett og bønnhørt, med helt like 
ord og formuleringer. 

I og med at «Fadervår» blir så hyppig brukt i liturgi- og bønne-
praksis kan svært mange kristne bønnen utenat. Bønnen er 
ofte forbundet med trygghet og noe en kan kalle «hjertespråk». 
Derfor er det alltid store diskusjoner når det skal lages nye 
oversettelser av bønnen. Under gudstjenester på sykehjem 
blir ofte 1930 oversettelsen brukt for å kunne møte beboerne 
på «hjemmebane». Da Bibelselskapet hadde klargjort 2011 
oversettelsen, var mange kritiske til bruken i liturgiske sammen-
henger. Dette gjaldt både unge og eldre, konservative og mer 
liberale kirkemedlemmer. De mente at en ikke bør rokke ved 
bønnen som er innlært. Verdien av å kunne bønnen utenat 
trumfet viktigheten av ny oversettelse, mente for eksempel 
konfirmantene på Grünerløkka. 

Med tanke på bønnens betydning i kristen praksis er den noe 
av det aller viktigste som oversettes fra originalspråket til 
alle kristnes morsmål. Alle som har vært til stede i kristne, 
internasjonale sammenhenger vet hvor viktig det er at alle får 
muligheten til å be «Fadervår» på eget språk. 

Bønn
Denne søndagens tekstrekker handler alle om bønn. Selv mener 
jeg at en tematisk preken om bønn er førstevalget, og for de fleste 
lyttere tror jeg det på denne dagen er mer interessant å høre 
refleksjoner om bønn enn en eksegese over teksten. Selvsagt er 
det alltid interessant å dykke ned i hver enkelt formulering og ta 
for seg hvert enkelt bønneledd, men i løpet av de ti minuttene på 
prekestolen, velger jeg for min del å snakke tematisk om bønn 
eller hele Fadervår under ett. 
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Det er interessant å ta opp menneskets primærbehov og reflektere 
rundt hvor mye en bønn kan skjæres ned for å beholde essensen. 
Jesus har nok et poeng i at Fadervår oppsummerer alt vi kristne 
til syvende og sist trenger å nevne i møte med Gud. Vi setter 
ord på hvem vi tror Gud er og viktigheten av å holde første bud. 
Videre ber vi om at vårt håp om et gudsrike må bli virkelighet. Vi 
ber så om daglig brød, altså alt vi trenger for å leve, før vi ber om 
tilgivelse og forsoning med våre medmennesker. Gjennom å be 
Fadervår vender vi oss fra det onde, mot det gode. 

På en måte minner denne bønnen om det den enkle 
«Jesusbønnen» som baserer seg på det Bartimeus og Den 
kanaaneiske kvinnen ropte: «Herre Jesus Kristus, forbarm deg 
over meg en synder». Denne bønnen har vært spesielt viktig 
i østlig tradisjon og er vakkert beskrevet i boka «En russisk 
pilegrims beretning».

Bønn . . . 
Vi er forskjellige vi mennesker. Og som kristne har vi ulike 
uttrykk, behov og praksis når det gjelder bønn. Vi ber på ulike 
måter, og noen har ikke noe forhold til bønn i det hele tatt. 
Når bønn tas opp som tema i en preken er det viktig å minne 
om hvordan vi bør forholde oss til andres bønnepraksis og 
bønnespråk.

For min egen del har bønnepraksis vært noe jeg har bedømt andre 
kristne på, derfor trenger jeg å minne meg selv på nettopp dette. 
Jeg er en person som mestrer fri bønn svært dårlig, og da er det 
lett å mene noe om andre som gjør dette mye, utenfra. Selvsagt 
er alle prester tvunget til å be med egne ord i de mest uventede 
situasjoner, men når dette er tilfelle syns jeg at det er krevende. 
Det er så mye makt i bønnespråket, som gjør at den som forvalter 
det må velge sine ord på en klok og gjennomtenkt måte. 

Så selv om jeg mener at alle typer bønn kan ha noe for seg, og kan 
uttrykkes på en sunn måte, så er jeg også av den formening at 
det er noen typer bønnepraksis jeg mener er direkte destruktive. 
Dette sier jo også Jesus selv. Jesus sier at vi ikke skal be slik 
«hedningene gjør», nemlig å bable og ramse opp en masse. 
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Når bønnen blir brukt for å oppnå egen vinning i motsetning 
til andres, befinner vi oss i et problematisk landskap. Ikke fordi 
Gud gjør noe av det, men fordi det kan skade oss og de som 
hører ordene. Det er ikke bare jeg som har vært til stede under 
sammenkomster der det blir bedt for motstridende, gjerne 
politiske, ting.

Bønn er ikke stedet der en putter på en 5-øring og så kommer det 
et svar automatisk ut på den andre sida. Det vet vi. Om ikke Gud 
griper inn og agerer akkurat slik du i detalj har bedt om, så mister 
du fort troen hvis den står og faller på bønnesvarene. 

Men av og til er bønn stedet der virkeligheten blir klarere for oss, 
selv om det ikke ble akkurat slik vi har bedt konkret om. Både 
med tanke på egne følelser og behov, men også hvordan verden 
rundt oss henger sammen.

Det som kjennetegner bønn, er at det er vår relasjon til Gud. 
Bønn er retning mot en annen som er større enn oss selv. Bønn 
er håp og tillit, i større eller mindre grad. I bønnen legger vi vår 
maktesløshet over i Guds hender, fordi vi ikke kan bære det alene. 
Bønn er stedet hvor jeg tror og håper at Gud lytter til mine 
erfaringer og lar seg bevege. Som en 11-åring på Lysvåken klokt 
forklarte det da vi snakket om bønn og bønnesvar: «Jeg tror Gud 
har lyst til å høre hvordan vi har det uansett, jeg». 

Gud er en skaper som er i direkte relasjon til skapningene. Gud 
lytter og ønsker å høre hvordan vi har det. Gud lar seg bevege av 
våre liv og fortellinger, denne sannheten er Jesu liv et vitne på. 
Den kanaaneiske kvinna som Jesus møtte gav seg ikke, og da han 
lyttet til henne fikk han ny innsikt. Kvinna som rørte ved Jesu 
kappe er et annet menneske som beveget Jesus, og da han hørte 
Bartimeus’ kyrie ble han nysgjerrig og spurte hva han kunne gjøre 
for ham. 

Jeg tror også at Gudsriket og Guds krefter blir sterkere og mer 
tydelig til stede når vi ber. «La din vilje skje på jorden slik som i 
himmelen» kan bety at vi ønsker oss mer himmel på jord. 
Altså at vi i vårt «ennå ikke», ber om likevel å få leve i lys av 
oppstandelsen og det evige liv. 
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Verden er ikke fullkommen. Hver eneste dag er det ondskap, 
sykdom og død som preger manges liv. Men i denne verden 
hjelper det meg å ha tillit til en Gud som lytter og lar seg bevege. 
Selv om ikke sykdommen forsvinner eller vi får tilbake det 
umistelige mennesket vi var så glade i, så kan det være lettere 
å gå videre i livet med et håp om at vi har en samtalepartner 
nærmere enn vårt eget åndedrett, som vet hva vi trenger og 
lover å bære smerten sammen med oss. Som menneske er det 
noen forutsetninger i dette livet som vi er en del av. Vi skal ikke 
forsones med smerten, men vi blir nødt til å forholde oss til den. 
Derfor kan det for mange ha noe for seg å formulere bønnen som 
nettopp hjelp til å leve i og med det vonde.

Mahalia Jackson, som stod midt i kampen for de svartes 
borgerrettigheter, formulerer det sterkt i sin bønn og sang:

Lord, don´t move the mountain, but give me strength to climb it.
Please don´t move that stumbling block, but lead me all around.

Salmeforslag
312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
626 Vær meg nær, å Gud
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
674 Pris være Gud
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     Kristi himmelfartsdag     

     torsdag 26. mai 2022

     1 Sam 2,1–9  En Gud som allting vet
     eller Apg 1,1–11  Jesus tas opp til himmelen
     Ef 1,17–23   Satte ham ved høyre hånd
     Joh 17,1–5   La din Sønn bli herliggjort

Litt om himmelfartsfortellingen
Kristi himmelfartsdag er en av de mest spennende og utfordrende 
dagene i kirkeåret. Både som faktisk historie: Hva hendte 
egentlig? Og som teologisk tema: Hva betyr denne hendelsen? 
Den er så viktig at den ble et ledd i trosbekjennelsen: «. . . fòr opp 
til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Fader høyre hånd»

Vi har egentlig bare én kilde til denne hendelsen i de eldste 
NT-tekstene: I historieverket til Lukas. Den finnes også i Mk-
evangeliet, men her er den et senere tillegg (Mk 16,19-20). Hos 
Lukas er den fortalt to ganger. Første gang i en kortversjon, 
som avslutning på hans første bok som skildrer Jesu liv fram til 
himmelfarten (Luk 24,50-53). Og så i den lengre versjonen som 
åpner den andre boka om hva som skjedde etter at Jesus hadde 
«forlatt» dem etter de merkelige 40 dagene etter oppstandelsen 
(Apg 1,1-11).

Apostelgjerningene som lesetekst i år
I 3. tekstrekke leses verken Lukasevangeliets versjon (2. rekke) 
eller Mk-teksten (1.rekke). Men det forutsettes at grunn-
fortellingen i Apg 1 kan leses i stedet for GT-tekstene hvert år. 
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I år anbefaler jeg at det gjøres, selv om vi da mister den vakre 
Hannas sang (1 Sam 2,1-9). Himmelfartsfortellingen må lyde 
denne høytidsdagen.

Denne fortellingen må spilles ut mot dette årets prekentekst: 
innledningen til Jesu øversteprestelige bønn i Joh 17. 
«Øversteprestelig» fordi den kan oppfattes som en parallell til 
øversteprestens bønn på den store soningsdagen da han trådte 
inn i «aller helligste» (Yom Kippur/3 Mos 16).

Hva skjedde egentlig ved Jesu himmelfart?
For en moderne tilhører gir formuleringen «Å bli tatt opp til 
himmelen» (Luk 24,51) klare assosiasjoner til romfart! Hvor 
langt ut i universets uendelighet dro Jesus? I min barndommelige 
søndagsskolefantasi, påvirket av frøken Nielsens flanellograf-
versjon, var det alltid høyt skydekke den dagen. Det er riktig at 
Jesus løftes opp, men «farer» han egentlig så langt? Det kom en 
sky og skjulte han «foran øynene deres».

«I skyen»
I Bibelen kan en sky være mer enn en sky! Noen av disiplene 
hadde opplevd dette da de var på fjellet og Jesus ble forvandlet 
foran øynene deres mens han ba (Luk 9,28-36). I skyen hørte 
de Guds røst: «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» I GT 
viste Gud seg i en sky, både da han ledet folket ut av Egypt (2 Mos 
13,21) og da han viste sin herlighet i helligdommen (2 Krøn 5,13-
14). 

Poenget i himmelfartsberetningen er at Jesus tas inn i Guds 
nærhet. Inn i en herlighetens virkelighet som sprenger alle 
rammer for våre tid- og rombegrensninger. I skyen blir fysikken 
til metafysikk. Slik metafysikk kan kanskje oppfattes som 
«tåketale» (sic), men den sparer oss for det romferdsfaglige 
sidesporet og åpner for andre perspektiver.

Bildene «himmelfarten» skapte i tidlige teologiske meditasjoner 
og diskusjoner er uttrykt i forestillingen om at Jesus «satte seg 
ved Guds høyre hånd» (Mk 16,19). Et bilde som vi også møter 
igjen i dagens tekst fra Efeserbrevet (Ef 1,20), og som nevnt, i 
Apostolicum. 
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Johannesevangeliets univers
Og dermed er vi over i Johannesevangeliets særegne trosunivers. 
Det begynner med den store skapelsesvisjonen: «I begynnelsen 
var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud», (Joh 1,1) og 
ender i en ekstatisk konklusjon om at det ikke vil være mulig å 
skrive ned alt det Jesus har gjort «for hele verden vil ikke kunne 
romme alle de bøker som da måtte skrives»! (Joh 21,25). 

Dagens prekentekst er hentet fra innledningen til det teologiske 
klimakset i dette evangeliet: Kapitel 17. «Finnes det noe kapittel 
i Bibelen som er rikere enn dette?» spør David F. Ford retorisk 
i hans nye og lesverdige: The Gospel of John, A Theological 
Commentary (Baker Academic, 2021). – Og la det være sagt: Det 
går ikke an å preke på denne søndagen uten å ha lest hele den 
øversteprestelige bønnen. Gjerne flere ganger.

Den særegne bønnen
Joh 17 gir oss et spesielt møte med innsiden av Jesu eget åndelige 
univers. Det er en merkelig bønn. Jeg liker Fords påminnelse: 
«Denne bønnen er ikke en fri oppfinnelse av evangelisten; den 
er heller ikke et lydbåndopptak av Jesu ord», men den er et 
uttrykk for hvordan den disippelen Jesus elsket (Johannes) ved 
«Åndens hjelp og denne disippelens autoritet», har levd videre og 
blitt oppdatert i det nattverdfeirende fellesskapet, Johannes, har 
tilhørt. Ved et slikt innsteg løftes også bønnen inn i vårt rom. 

Far og Fadervår
Fra bønnens innledning avdekkes den «ultimate intimacy» som 
hersker mellom Jesus og hans Far. Kan Joh 17 være en slags 
dyptpløyende kommentar til Fadervår? Ford reiser spørsmålet. 
I vår sammenheng er det i alle fall en spennende sammenheng 
mellom Fadervårs første bønn: «Far! La navnet ditt helliges» (Luk 
11,2), og åpningen av bønnen i Joh 17: «Far, herliggjør din Sønn, 
så Sønnen kan herliggjøre deg».

Herlighetens time
Og nå er herlighetens time kommet. Bønnen ved avskjedsmåltidet 
setter herligheten inn i det totale, universelle tidsløpet fra den 
«herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til» (17,5), til 
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den herligheten Jesus Kristus har fullført på jorden før han nå blir 
«løftet opp» (jf. Joh 3 og 12). 

Herligheten inkluderer hans lidelse og død. Henvisningen til 
korset er helt eksplisitt allerede i samtalen med Nikodemus (Joh 
3,14-15). Døden og korset er en integrert del av herligheten! I Joh 
er dette en hovedtanke.

Kjærlighetens «summit»
Herlighetens indre kraft er kjærligheten. Kjærligheten er selve 
høydepunktet i alt som har med Jesus å gjøre. Den utfolder seg i 
forholdet mellom Jesus og hans Far. Og mellom Jesus og de som 
kommer til tro på ham. Ford kaller Joh 17 «The summit of Love» 
som både uttrykker et høydepunkt, toppen og et «toppmøte».

Alle spekulasjoner om forholdet mellom Jesus og hans Far må 
ha kjærligheten som utgangspunkt. Det gjelder også våre tanker 
om treenigheten. For Ånden settes snart i spill, etter at Jesus blir 
«tatt opp» i skyen.

Også alle tanker om Guds forhold til verden og Jesu virke, må 
ha denne kjærligheten som utgangspunkt. «For så høyt har Gud 
elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne . . .» sa Jesus til 
Nikodemus (Joh 3,16).

Det evige liv
Kjærligheten er også nøkkelen til å forstå hvordan Joh bruker 
begrepet «det evige liv». (17,2). Det evige liv er «å kjenne deg, 
den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus». «Å 
kjenne» angir en indre, emosjonell side. Det evige liv dreier seg i 
utgangspunktet ikke om noe etter døden. Det er noe her og nå. I 
tiden og i verden. I vår tid og i vår verden. Det dreier seg om å ha 
et levende forhold til den eneste sanne Gud og hans sønn.

Et lite ord om Joh 3,16
Når vi hører Joh 3,16 lest, for eksempel i en dåpshandling, forstås 
dette lett som et utsagn om den siste dom. Men Jesus taler om 
kjærligheten her og nå. Kontrasten til å ta imot Jesus Kristus og 
det evige liv, er et liv uten å være nær denne kjærlighetens kilde. 
Utenfor denne herligheten.
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«Den lille Bibel» er ikke et skjult trusselsbudskap, men et 
varmt kjærlighetsbudskap. Dessverre blir dette overdøvet av 
vår «ubibelske» (i alle fall u-johanneiske) forståelse av «evig 
liv». Kombinert med den uheldige oversettelsen av αποληται: 
«gå fortapt». Det er i dag det samme som å bli dømt til «evig 
fortapelse». Men det dreier seg om å bli ødelagt, gå seg vill, miste 
livets dypeste «herlighet».

Alt i alle
Et avgjørende og utfordrende trekk ved denne bønnen, er at 
den overfører den indre kjærlighetens enhet mellom Sønnen 
og Faderen til alle dem som er kommet til tro på Jesus Kristus. 
Deres enhet skal vise «verden» at Gud elsker verden. For kirken 
er «Kristi kropp», for å henvise til dagens vakre, «johanneiske» 
tankeverden i Efeserbrevet. I denne visjonen hører jeg at 
kjærligheten til slutt vil seire ved Jesu gjenkomst. Da han blir «alt 
i alle».

Og kirken er den praktiske formidleren av dette kjærlighets-
fellesskapet, når den viser kjærlighetens enhet i Jesus Kristus. 
Derfor lengter kirken etter at Jesus skal komme igjen i herlighet.

«Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga 
han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i 
alle.» (Ef 1,23).

Momenter til en preken:
-   Kristi himmelfartsdag er ikke en dag som handler om romferd, 
men om Jesu fortsatte nærvær i historien.
-   Vi kan få del «herligheten», i det evige liv – her og nå. Det evige 
liv er å «kjenne» Gud og hans utsendte, Jesus Kristus.
-   Mysteriet i denne herligheten er å se at den kjærligheten Gud 
har til verden spilles ut i en kjærlighetens enhet mellom Gud og 
Jesus Kristus.
-   Kristi himmelfartsdag gir oss et gløtt inn i dette kjærlighetens 
mysterium, ikke minst beskrevet i Joh 17 som vår prekentekst er 
en del av.
-   Den gudommelige kjærligheten er grunnlaget for misjon: Å 
spre kunnskapen om Guds kjærlighet til verden. Derfor er Kristi 
himmelfartsdag gjerne også en misjonsdag.
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-   Denne guddommelig kjærlighetens enhet kommer til uttrykk i 
de troendes enhet. Her er det både et stor-økumenisk og et lokal-
økumenisk perspektiv med mange viktige ting som kan sies i 
tilknytning til den aktuelle situasjon i menigheten.
-   Mens vi venter på at Jesus skal komme igjen i herlighet.

I dagens nattverdfeiring kan en passe på å få med formuleringen:
 
«Stort er troens mysterium» der alle deltar i svaret: 
«Kristus døde. Kristus sto opp. Kristus skal komme igjen». 

«Dagens bønn» fanger opp mange av dagens temaer:

«Allmektige Gud, du har opphøyet din Sønn Jesus Kristus og 
satt ham ved din høyre hånd. Vi ber deg: Gi oss din Ånd, så vi 
kan forkynne evangeliet for alle folkeslag, inntil Kristus kommer 
igjen og gjør alle ting nye, han som med deg og Den hellige ånd 
lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.»

Til salmevalget – noen forslag
Til innledning. En lovsang: 220 Lov Jesu namn og herredom
I forbindelse med tekstlesningene: 482 Deg å få skode
Etter prekenen. 889 Jeg tror på jordens forvandling
Til nattverden. 615 Vi bærer mange med oss i dag
Til avslutning. 682 Jesus skal rå
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     Søndag før pinse   
     29. mai 2022

     1 Kong 19,3b–13  Herren åpenbarer seg
     eller Apg 24,10–21  Paulus' forsvarstale
     1 Joh 5,6–12  Ånden er sannheten
     Joh 16,12–15  Når sannhetens Ånd kommer

Hvorfor er du her?
Hvorfor er du her? Et betimelig spørsmål til Elia ‒ og til deg og 
meg. Jeg er her for å skrive en tekstgjennomgang, dere er her for 
å lese den ‒ og alle skal vi (kanskje) på gudstjeneste søndag før 
pinse.

Vi skal feire den eneste søndagen i kirkeåret som i sitt navn 
defineres av hva den kommer før, heller enn hva den kommer 
etter. Nåja, både advent og faste leder frem mot og defineres 
av det som kommer etter, men da som klart definert vente- og 
forberedelsestider frem mot høytiden. Søndag før pinse er en 
del av påsketiden, men står som en slags ventesøndag. Vi har 
feiret Kristi himmelfartsdag (for øvrig, hvis jeg hører ordet 
«himmelspretten» én gang til så klikker jeg i vinkel), men Ånden 
har ennå ikke gjort sin entré og slik fullbyrdet eller beseglet 
påskens triumf. Vi står på startstreken, de siste brikkene legges på 
plass, maskineriet finjusteres før det er lift-off i pinsa. En søndag 
for å ta sats. 

Hva er det vi må ha på plass? Hvilke innsikter og åpenbaringer, 
hvilke verktøy og forståelser er det vi må ha med oss, vi som om 
en uke igjen skal feire at vi ble kirke; at Jesu budskap fikk en form 
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og fasong i blant oss, kimen til en organisering – og den underlige 
bulkegjengen som vi er foreløpig siste skudd av. 

Først får Elia være veiviser. Elia er på flukt fra en drapstrussel. En 
profet på flukt fra dekadente og ugudelige makthavere. Samtidig 
er oppløpet til denne teksten en påminnelse om at det gamle 
testamentet er et annet sted. At Elia ydmyket Ba'alprofetene 
husker vi godt fra søndagsskolen, men at Jezebel vil ta kverken på 
Elia fordi han deretter drepte avgudsprofetene var ikke så langt 
frem i min bevissthet.

Hva tar vi med oss fra første lesning? Kanskje at også Herrens 
tjenere kan få evig nok. Nok av kallet, nok av seg selv, nok av 
strid. Elia gir opp.  

Med fare for å være patroniserende i møte med, eller 
bagatellisere, Elias fortvilende situasjon: scenen som følger kan 
gi gjenklang hos mange som på ulike måter har hatt ansvar for 
småunger. «Er alt på tverke, og alt er feil, sier du? Har du husket 
å spise? Se her, ta en mellombar.» Herrens engel kommer til ham 
med mat og drikke, og ber ham spise og drikke, ellers blir veien 
for lang. Basic toddlerparent know-how.

Spøk til side; Elias fortvilelse er dyp, og han blir møtt av en 
Herrens engel. Elia får ikke egentlig noen bekreftelse på sin klage, 
men han får heller ikke noen belæring eller ovenfraognedklapp 
på hodet. Han får mat. Engelen gir ham mat og drikke så han kan 
holde ut. Handler det om Gud, mennesker og mat, så handler det 
for oss også om eukaristi. I nattverden får vi som Elia næring, for 
ellers blir veien for lang for oss.  

Så tar Elias forberedelsestid til. Førti dager og førti netter før han 
skulle få møte Gud. Det går i førti-tall. Han er verken den første 
eller siste som har en slik forberedelsestid før en stor oppgave 
eller en stor opplevelse. Og så er han endelig oppe på fjellet hvor 
han blir forbilde for de eremitter som skal følge hans eksempel, 
på Horeb, Karmel, Tinn eller hvor det skulle være. Han sover i en 
hule, venter, og får til slutt se Gud.
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Det at Gud verken viser seg i stormen, i jordskjelvet eller ilden 
‒ men i stillheten, er et sentralt poeng. Vi har ikke glemt at Gud 
også flamberer altere til støv og aske, men da handlet det om 
å vise sin makt, heller enn sitt vesen. Hvem er det Elia møter i 
stillheten?

Tre apofatiske utsagn ‒ hva er Gud ikke? Ikke i storm, jordskjelv 
eller ild. Så et katafatisk utsagn ‒ Gud er i stillheten. At Gud viser 
seg i skjør stillhet er både vakkert og føles godt – men hva betyr 
det? Min innsikt her kan bare tøyes til det følgende: Å søke stillhet 
kan være å søke Gud. Stillhet er viktig, kanskje til og med hellig.

Epistelteksten og evangelieteksten er logisk argumenterende slik 
bare det Johanneiske kan være. Den treenige Gud utlegges, og det 
understrekes at uten Sønnen så funker ingenting.

Ånden kommer ikke med noe nytt, kommer ikke med noe 
eget budskap. Selv om ordene Jesus sier i Johannes 16 er før 
korsfestelsen og oppstandelsen, så gjelder det samme på vårt sted 
i kirkeårsfortellingen, søndag før pinse. Vi gleder og undrer oss 
over oppstandelsen, slik disiplene gjorde, men lik dem så har vi 
ikke av oss selv noe apparat for å forstå den fulle bredde av hva 
som har skjedd, hva det betyr og hva vi skal gjøre med det. Hva 
har Faderen, Sønnen og Den hellige ånd gjort, og hvordan forstår 
vi den hellige treenighet?

Å (forsøke å) forstå frelsesverket og det å (forsøke å) forstå den 
treenige Gud er to sider av samme sak. Men som en som synes 
at Johannes' argumentasjonsrekker kan bli vanskelige å følge, så 
merker jeg at jeg trenger hjelp til å få grep og begrep om dette, og 
ikke minst hjelp til å inkarnere den eventuelle innsikten i egen 
forkynnelse og eget liv.

Den opprinnelig engelske, siden irske, dominikanermunken 
Herbert McCabe (1926-2001) gir følgende bilde på vår tilnærming 
til treenighetens mysterium:

Se for deg en gjeng med tre, fire oppegående voksne som sitter 
og prater. De er morsomme både på sin egen og sine samtale-
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partneres bekostning, de er vittige, kjappe. Det kan være seriøse 
temaer de snakker om, men ingen er seriøse, selvhøytidelige 
eller prektige. Vennlige stikk, ordspill, parodier og selvironi fyker 
mellom samtalepartnerne. Så kommer en oppegående syvåring 
inn i rommet ‒ og forstår ingenting. Hun kjenner disse voksne 
godt, og vet at de ikke har blitt gale, likevel er denne situasjonen 
fullstendig uforståelig for henne. Samtalen har tilsynelatende en 
hensikt, men den er ikke åpenbar for henne. Latteren runger, men 
hun finner ingen vits som er fortalt. Rommet er fullt av glede, det 
er lett å se, men hun forstår ikke hvorfor. Og ingen av de voksne 
innlemmer henne i denne samtaleformen (i Irland under navnet 
«the Crack), hvordan den fungerer og hva de egentlig driver med. 

Når vi får høre om treenigheten, så er vi den syvåringen. Det 
som skjer i samtalen er av største betydning for oss, men ikke en 
betydning vi av oss selv kan forstå. Et barn er et menneske på vei 
mot adulthood, som en dag selv skal ta del i denne samtalen, eller 
lignende samtaler. Hennes fremtid er rett foran henne, men hun 
forstår den først når hun er kommet frem til den.
 
McCabe skriver videre: På samme måte som barnet er på vei 
mot det mystiske voksenlivet, så er vi på vei mot det livet Gud 
har skapt oss til. For barnet er ikke voksenlivet fullt tilgjengelig, 
men heller ikke fullstendig i mørke. Barnet får glimt av hva 
voksenlivet innebærer (i alle fall en god versjon av det) gjennom 
det voksne gjør for henne. Det de voksne gir henne av omsorg, 
oppmerksomhet og kjærlighet gir henne glimt av hva dette livet 
er. Vår reise mot det guddommelige blir glimtvis opplyst av det 
samme: den omsorg, oppmerksomhet og kjærlighet Gud viser oss. 
En dag skal vi være fullt ut delaktig i det guddommelige liv, og på 
veien er det gjennom relasjon med Gud og vår neste vi dras mot 
det som er vårt mål.

Men å forstå treenigheten er ikke bare tilgjengelig gjennom 
Guds handlinger overfor oss, men også gjennom treenighetens 
personers samhandling med hverandre. Omsorg, overgivelse og 
kjærlighet. Lik en gjeng venner som prater, spøker, erter ‒ og 
elsker hverandre.
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Man kan sikkert komme med kritiske merknader til denne 
billedbruken, men jeg er tiltrukket av den. Det er ikke vrangvillig 
eksklusivitet som hindrer barnet i å forstå de voksnes komplekse 
samtale, og det er heller ikke vrangvillig eksklusivitet som gjør 
at vi av oss selv ikke er i stand til å forstå den treenige Gud, 
og denne treenige Guds handlinger for oss gjennom skapelse, 
forsoning og giving av tro og liv. Det er bare utenfor vår kapasitet. 
Og veien dit er organisk og relasjonell. Den kan verken kjøpes, 
tilegnes gjennom hardt arbeid eller via nitidige studier. Gjennom 
å oppleve hva det betyr kommer vi nærmere å forstå hva det betyr 
når den treenige Guds omsorg gjør seg gjeldende i vårt liv. Og nå 
er Ånden på vei til oss for å virkeliggjøre det.

Derfor er vi her. For å kunne gjennom liv med Gud sosialiseres 
inn i Guds virkelighet, slik at vi blir i stand til å fatte litt mer av 
mysteriet, bli litt mer i stand til å leve som kristne etter pinsen. 
God søndag før pinse!

Salmeforslag
416 Du Far og Herre, du som rår.
101 Kristus er verdens lys
579 Kristus kom med vann og blod
360 Jesus du har bragt Guds rike
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     Pinseaften    
     lørdag 4. juni 2022

     2 Mos 24,3–11  Herren slutter pakt med Israel
     Ef 2,17–22  Kristus er hjørnesteinen
     Joh 7,37–39  Ånden var ennå ikke kommet   

Dagen
Pinseaften er kvelden før selve pinsen begynner ‒ når apostlene 
mottar Den hellige ånd og dermed utrustes til oppdraget deres 
om å dra ut og fortelle hele verden om Kristus. Det er en dag 
som bærer preg av «allerede, men ennå ikke» vi vet hva som 
kommer, men det blir samtidig for enkelt å foregripe pinsedag på 
pinseaften.

Om Prekenteksten
Prekenteksten bruker interessante metaforer om den hellige 
ånd. «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som 
Skriften sier, renne elver av levende vann.». Det er to ting som 
kan være interessant å legge merke til i dette verset. «Fra hans 
indre . . .» ‒på gresk: ἐκτῆςκοιλίαςαὐτοῦ. Ordet som brukes 
for «indre» – κοιλίας – brukes ofte i Det nye testamente for å 
beskrive «liv», som i «livmor» ‒ «en mors liv». Selvsagt er ikke 
dette ensbetydende med at man bare kan veksle et ord med et 
annet ettersom kontekst også har noe å si (for eksempel kan 
ordet også bety «mage»), men det er ikke nødvendigvis en uhørt 
tanke at ordet bringer med seg konnotasjoner som setter oss som 
eksegeter i stand til å åpne nye vyer til i en prekensituasjon. Det 
bringer også inn den andre delen av verset: «Levende vann» ‒ på 
gresk: ὕδατοςζῶντος. I det nye testamente er ζῶντος ofte brukt 
for å snakke om «Den levende Gud». Konnotasjonene som settes 
i spill her kan særlig sies å være tanker om liv, om fødsel, om 
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levende vann fra den levende Gud som sildrer i den troendes 
indre. Gud Sønnen og Gud Den hellige ånd blir den som på en 
dynamisk måte skaper liv i den troende. Og allikevel er dette 
pinseaften, så rent narrativt har disiplene ikke mottatt Ånden, 
men Jesus snakker om det som skal komme.

Særlig dette med å aktualisere liv, om livet som skapes i oss, om 
troen som dynamisk flyter i oss som livgivende vann, samt hva 
dette munner ut i med livet oss mennesker imellom, kan være en 
aktuell måte å konkretisere Ånden og Åndens virke i oss. Pinsen 
blir ofte kalt «den glemte høytiden» og man kan gjerne i vår 
lutherske tradisjon også si at Den hellige ånd av og til blir «Den 
glemte personen» i treenigheten. Dette kan nok være delvis på 
grunn av at Ånden kan virke noe abstrakt. Abstraksjoner har den 
utfordringen ved seg at de ofte kan bli lite håndgripelige og i en 
prekensituasjon kan det å abstrahere for mye gjøre at enkelte 
blant menigheten «faller av lasset», for å si det slik. Utfordringen 
blir ofte derfor å konkretisere ‒ å finne et overførbart eksempel 
som kan konkretisere abstraksjonen. 

Her får man gjerne litt drahjelp fra både GT-teksten og epistelen. 
I GT-teksten møter vi Moses som snakker til folket og Israels 
eldste. Her skildres det hvordan det hentes inn brennoffer og 
hvordan det slaktes okser som fredsoffer. Blodet fra oksene blir 
brukt for å vise hvordan «paktens blod» og ordene fra paktsboken 
tydeliggjør pakten, forbindelsen, mellom Gud og folket. Teksten 
rundes av med at Moses og Aron, Nadab og Abihu og sytti av 
Israels eldste får se Gud. «De skuet Gud, og de spiste og drakk». 
Gud innbyr til måltid til nærhet og til felleskap – til å være en 
del av en familie. Som man kan lese i epistelen: «Gjennom ham 
har både vi og dere adgang til Far i én Ånd. Derfor er dere 
ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges 
medborgere og Guds familie.»

Man skal ikke nødvendigvis blindt romantisere og idealisere 
familieforhold. Det er mange som har opplevd å være viklet inn i 
familier der man finner misbruk, vold og brutte relasjoner. Å ikke 
ha dette i bakhodet kan fort gjøre at man risikerer å forflate noe 
som kan være, og ofte er, relativt komplisert. 
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Samtidig kan man også si at det å fremheve et ideal ikke behøver 
å bety at man ikke tar på alvor at dette idealet ikke alltid er noe 
man oppnår. Gjennom Kristus, hjørnestenen, har vi adgang til 
Far i én Ånd og vi er Guds familie. Og vi er kalt til å leve slik det 
heter seg i GT-lesningen: «Alt Herren har sagt, vil vi gjøre og 
adlyde» ‒ ord som vi finner i lignende form i misjonsbefalingen. 
Vi er kalt til å leve sammen og til å leve et liv som er Herren 
verdig. Gud har bundet oss sammen med seg og med hverandre. 
Vi utrustes til å leve, til å angre og vende om når det trengs og å 
få nytt liv. Sakramentene blir også viktig i denne sammenhengen. 
Dåpen innlemmer oss i felleskapet og vi mottar Den hellige 
ånd. Nattverden blir der Gud innbyr til måltid der vi kan se 
Gud og spise og drikke. Pinsen blir den tiden hvor man virkelig 
kan fremheve det å være del av Guds familie: gledene ved det, 
utfordringene ved det og hva det også sier til oss om hvordan vi 
kan være som ulike lemmer på en kropp og lære oss å leve med 
hverandre. 

Særlig dette med å leve med hverandre kan være noe som kan 
være viktig å adressere nå som vi er på vei ut av en pandemi som 
har holdt oss i et jerngrep i godt og vel to år. Frem mot pinse har 
det gått en stund siden gjenåpningen, men senvirkningene av hva 
den sosiale avstanden har gjort med felleskapene våre er nok noe 
som man vil måtte være obs på i overskuelig tid fremover. Da kan 
det være en gyllen mulighet til å snakke om nettopp hva pinsen 
viser oss: Gud kaller inn til sin familie. Vi har ham både i oss og 
blant oss. Han kan knyte sammen igjen det som er revet i stykker 
og vi kan leve med ham og med hverandre.

Salmeforslag
527 Kristne, la oss søke sammen
512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt
226 Kom, regn fra det høye
604 Jesus, livets sol og glede
229 Den signede dag, som nu vi ser
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     Pinsedag     
     søndag 5. juni 2022

     1 Mos 11,1–9  Tårnet i Babel
     Apg 2,1–11  Ånden blir gitt
     eller Rom 5,1–5  Guds kjærlighet utøst ved Ånden
     Joh 14,23–29  Løfte om Ånd og fred

Ikke se opp!
«Don`t look up!» heter en amerikansk satirisk science-fiction 
film fra 2021 som det snakkes om i skrivende stund. I filmen 
oppdager to astronomer at jorden vil bli truffet av en komet 
innen seks måneder. Handlingen, ispedd heftig burlesk humor, 
går ut på å vise hvordan folk reagerer på denne katastrofen, 
med mistenksomhet eller likegyldighet. «Fornektelsene og 
konspirasjonsteoriene som vokser fram minner mye om 
reaksjonene på både klimakrisen og koronaepidemien, og det er 
selvsagt hele poenget med filmen.» (ifølge NRK/filmpolitiet)

Splittelse og forvirring/Forening og fellesskap
I dagens tekster kommer det også noe fra oven. «Da steg Herren 
ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde». Og «Da 
pinsedagen kom var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra 
himmelen som når en kraftig vind blåser.» «Men Talsmannen, 
Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt 
og minne dere om . . .»

I Babel handler det om splittelse og forvirring, i Jerusalem om 
forening og fellesskap. Den hellige ånd skal komme, med fred og 
kjærlighet, han skal minne oss om alt Jesus har sagt.
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Først spredte Gud menneskene ut over hele jorden, og så 
samlet han alle. Begge deler gjorde Herren: forvirret språket 
deres, i Babel og i Jerusalem, men på ganske så ulike måter. Og 
Talsmannen kom, for å minne oss på det vi hadde lært ‒ alt Jesus 
sa og gjorde.

Så vi må lytte etter stemmen, holde fast på Jesu ord og elske ham. 
Og vi må ikke være redde, ikke bli grepet av angst og motløshet. 
For angsten vil komme, den er her. Vi må bare ikke bli GREPET 
av angst og motløshet. «Kaos är granne med Gud» og «Natten 
är dagens mor», som Lars Norén har kalt del én og del to av sitt 
berømte teaterstykke, kan beskrive tilstanden. Gud er her, midt i 
alt, det er det trøst i. Pinse er å stå i det. Allerede fred og kraft, og 
ennå ikke. Allerede kjærlighet, men ennå frykt. Håp, dag og natt.

La oss bygge oss et tårn
Jeg vil snakke om jorda. Om meg selv og min neste snakker jeg 
ofte, også om rettferd og rikdom, at vi må dele og gi. Men om 
jorda? «Bare når man elsker livet og jorden så høyt at alt føles 
forgjeves uten dem, kan man tro på oppstandelsen og en ny 
verden», sa Dietrich Bonhoeffer.

Har vi ikke i stor grad glemt og fortrengt materien? Det skapte, 
alt liv, med dyr og fugler og planter og alt som lever og vokser. 
Og skogene, havet og jorda. Alt dette vi ikke kunne eksistert uten. 
«Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt» (1 Mos 
1,31).

Måtte Babels tårn falle fordi menneskene så ut til å ville ta Guds 
plass, ta opp konkurransen? «Kom, la oss bygge oss en by og et 
tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn.»

Vi bygger i hvert fall tårn. Vi bygger dem av mat, og av klær og av 
ting. Av alt vi ikke trenger i vår overflod, men som kunne mettet 
og varmet alle verdens fattige. Hvilket tårn av hovmod er det ikke 
å tro at vi kan gjøre med kloden som vi vil ‒ tro at alt er vårt? Selv 
uten felles språk klarer vi å bygge tårn som når opp til himmelen. 
Vi har skadet kunstverket, og trodd det var vi som var hjernen 
og kunstneren. Men Gud har fortsatt makten, «taler alle språk 
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og ingen», og setter oss på plass. Som R. S. Thomas så elegant 
og brutalt formulerer det i «Lovsong» (R. S. Thomas, Ein stad 
mellom tru og tvil. Gjendikta av Hans Johan Sagrusten, Efrem 
2013): 

Eg lovar deg fordi
du er kunstnar og vitskapsmann
i ein. Kvar gong eg blir
skremd av makta di,
ser kva under du gjer
med ein vinkel, kan eg
høyre deg nynne for deg sjølv
i eit notesystem som Beethoven
drøymde om men aldri fann.
Du let skalaer strøyme
i regnvatn og havvatn, slår
akkordar med ljoset om morgonen
og kvelden, formar skulpturar
med skuggar, føyer i hop lauv
ved lauv, når våren kjem, til strofer i eit endelaust dikt.
Du talar alle språk og ingen, du svarar på våre mest komplekse
bøner med den enkle forma til ein blome, konfronterer oss
når vi vil temje deg til vårt bruk,
med rasande virus under linsene våre.

Jorden sørger
Kirken er mye, og mange steder. I gudshus, i fengsler og på 
sykehus, der beslutninger tas, og der sakramentene deles ut og 
Ordet forkynnes. Ord om kloden hører vi lite om, annet enn i en 
forbønn, noen setninger, litt på autopilot. Prester og predikanter 
snakker ikke mye om den, om kloden.

For knapt to år siden kom boka «Derfor sørger jorden». (Peter 
Halldorf, Derfor sørger jorden, Verbum 2020) Der skriver 
Halldorf: «. . . men når vår egen livserfaring ikke stemmer 
overens med forskernes urovekkende rapporter og medienes 
dramatiske skildringer. . . rister vi av oss de ubehagelige 
signalene.» (s.19) Detaljene i disse signalene kan enhver lese seg 
til. Han sier også: «Det finnes ikke to «virkeligheter», en sakral 
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og en profan, en guddommelig og en menneskelig. Det er med 
skaperverket som med Jesu kjortel: det er uten sømmer, vevd i ett 
stykke. Om dette vitner kirken uopphørlig gjennom sitt sakrale 
liv når hun lar skaperverkets element, selve materien, snakke for 
Gud.» (s.70)

Kirkemøtet har tatt signalene på alvor. «Det var ikkje Kyrkjemøtet 
som fann på denne krisa her. Det er trass i alt verdas framtid som 
står på spel» sa Olav Fykse Tveit til Vårt Land da kritikken etter 
klimavedtaket raste, og «me kan ikkje berre meine noko om saker 
som ingen politiske parti er ueinige om.»

Jeg leter etter ord om hva vi mener, om vårt ansvar, vår 
bekymring og vår angst. Jeg leter i prestenes tekstutlegginger, 
i det vi leverer fra prekestolene og over eteren. Og det er lite 
å finne. Lite om at dette må vi snakke mere om. Vi, av alle, 
må snakke sant om livet. For elefanten i rommet blir stadig 
større. «En øredøvende, altgjennomtrengende brannalarm 
fra kjøkkenet.» Slik beskrev en FN-funksjonær rapporten som 
klimapanelet presenterte i oktober 2018.

Tenk om Herren stiger ned igjen for å inspisere våre tårn og 
byggverk, alt vi driver med i vår hodeløse iver etter å temme Gud 
til vårt bruk?

Storm og stille
Midt i natt og kaos, i oss og rundt oss, skal vi feire Sannhetens ånd 
og pinseunderet. Hos Lukas, ifølge Notto Thelle, som en «kaotisk 
polyfoni» (i Gåten Jesus. En fortelling, mange stemmer, Oriens 
forlag 2009). Thelle er opptatt av at vi har flere beretninger om 
pinsen, ikke bare den dramatiske i Apostelgjerningene, der Jesus 
og vennene hadde vært samlet i Jerusalem, og Jesus hadde vist 
seg for dem og forberedt dem på noe de trodde var en politisk 
gjenreisning (s.181). Og så er det noe annet som skjer, det er 
Ånden som kommer, som et stormvær, og fyller huset med 
forvirring og ekstase, og de får alle, mer enn tre tusen mennesker, 
høre Peters store tale.
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Ingen av de andre evangeliene forteller om pinseunderet, og vi vet 
ikke hvorfor. Johannes derimot har en annen versjon enn Lukas, 
en stillferdig beretning, sier Thelle. Og den finner sted påskedagen 
etter at Jesus har vist seg for disiplene og latt dem se sårene i 
hender og føtter. Han lyser fred over dem, sier de skal sendes ut i 
verden, slik han selv var sendt av Gud, ånder på dem og sier: «Ta 
imot Den hellige ånd».

«Det var den indre ekstasen som betydde noe. Ånden var en 
stillferdig veileder til innsikt og sannhet, og skulle hviske dem 
de rette ord i øret når de måtte forsvare seg mot forfølgelse og 
hatefulle angrep.» (s.183)

Om Babels språkforvirring sier Thelle: Den «tolkes ofte som en 
forbannelse – Gud ville beskytte seg mot menneskets maktbegjær. 
I virkeligheten var det kanskje like mye et uttrykk for at Gud 
beskyttet mennesket mot dets grådige ambisjoner.» Og: «Pinsen 
var en symbolsk gjenopprettelse av det som var tapt ved Babels 
forvirring og oppsplitting. . .  i kirken var menneskeheten igjen 
samlet i ett folk» (s.185).

Ett folk, med alle sine utfordringer.
For kaos er nabo med Gud. Natten er dagens mor.
Og Ånden vår veileder til innsikt og sannhet.

Salmer
229   Den signede dag som vi nu ser
735   Gud, i en tid da alle krefter røynes ( Per Lønning 1969!)
232   I all sin glans nu stråler solen
723   Herre, rekk ut din allmektige hånd
236   Det skal ei skje ved kraft og makt
718   Du gav oss perlen, den som heter Jorden
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2. pinsedag    
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2 Mos 17,1–7  Vann av klippen
Apg 15,1–11  Apostelmøtet om folkeslagene
Joh 7,37–39  Elver av levende vann

På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus 
fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og 
drikke! 38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som 
Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39 Dette sa han om 
Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke 
kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.

Folket tørster etter vann. De har vandret langt i ørkenen. Kanskje 
har de opplevd sykdom og epidemier. De har gått lei. De frykter at 
de vil miste livet, og om de ikke mister livet er de i hvert fall i ferd 
med å miste tilliten til og tålmodigheten med den levende Gud. De 
ser etter et tegn. De venter på et tydelig signal om at Gud fortsatt 
er med dem, en hendelse som kan vise at Gud holder ord og at 
vandringen ikke har vært forgjeves. Folket murrer, som det heter 
i teksten. Moses er i tvil, men Gud gir ham råd. Han skal løfte 
staven og slå på klippen. Så renner vannet ut og folket får drikke. 
(2 Mos 17,6)

Det er en enkel, men viktig historie i en verden som tørster 
etter vann, en verden som rammes av epidemier, krig og en ny 
kombinasjon av tørke og flom. Vannet kan være truende når det 
kommer i store mengder, men det er først og fremst en kilde til 
liv. Slik er det i alle kulturer, også den jødiske og den kristne. 
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Vannet er en gave fra Gud, en gave som gir liv. Både Moses og 
Jesus Kristus formidler denne gaven gjennom sine ord og sine 
gester.

Teksten fra Johannes står i en sammenheng som minner litt om 
teksten fra 2 Mos 17. Folket strides om hvem Jesus er. Har han 
ikke gått sammen med dem på gatene? Er han ikke en av dem? 
Andre sier at han har gjort mektige undere. Han har helbredet 
syke og gjort mange tegn. 

Disse første kapitlene av Johannesevangeliet er fulle av tegn. 
Jesus gjør vann til vin (Joh 2). Han snakker med kvinnen ved 
brønnen (Joh 4). Når han blir spurt om hvordan han kan få tak 
i vann når han mangler bøtte, svarer han: «Den som drikker av 
dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet 
jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham 
en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» (Joh 4,13-14)

Vannet er en kilde som gir liv. Men den nye klippen er Kristus 
selv. Ved hans nærvær, ved hans død og oppstandelse, åpnes 
en kilde til liv, som formidles gjennom Ånden. Som Johannes 
forklarer: Dette sa han om Ånden de som trodde på ham skulle få. 
Ånden har vært iblant dem hele tiden, men ved pinseunderet blir 
Ånden øst ut til alle som tror. Her fins det ikke lenger noe skille 
mellom jøde og greker, mellom egypter og nordboer (Apg 15,1-11). 
Det er ingen som kan stoppe denne kilden til liv, som veller frem 
der man minst venter det. Det lar seg ikke begrense av etniske og 
kulturelle skillelinjer. Kanskje blir den snarere fremhevet ved at 
den bryter slike skillelinjer ved gjestfrihet og et dypere fellesskap. 
Den som tørster, skal komme til Jesus Kristus. Og fra hans indre 
skal det strømme kilder av rennende vann. 

Kjærlighetens gjerninger blir for Søren Kierkegaard et uttrykk for 
vannet som strømmer frem fra kilden. Det handler ikke bare om å 
gjøre godt, men også å erkjenne at man mangler og derfor trenger 
kjærlighet, så vi forblir i kjærlighetens gjeld til hverandre. Men 
hva er kjærlighet? Hvordan kommer den til uttrykk? Det er ikke 
alltid så lett å se. Egoisme og egeninteresse er drivkraften bak mye 
av det vi holder for å være «godt» og «barmhjertig» her i livet, 
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hevder han ‒ et subtilt selvbedrag, på et vis. Men bak og under alt 
dette beskriver han forholdet mellom kjærligheten og gjerningene 
som et forhold mellom kilden og en mørk og stille sjø:

Kjærlighetens skjulte liv er i det innerste uutgrunnelig, og da 
igjen i en uutgrunnelig sammenheng med hele tilværelsen. 
Som den stille sjø grunner dypt i de skjulte kildevell, som 
intet øye så, således grunner et menneskes kjærlighet enda 
dypere, i Guds kjærlighet. Dersom det ikke var noe vell i 
bunnen, dersom Gud ikke var kjærlighet, da var hverken den 
lille sjøen eller et menneskes kjærlighet. 
                                   (Kierkegaard, Kjerlighedens Gjerninger,   
                                   SKS 9, 18-19. Min oversettelse.)

Om så kjærlighetens kilde er mørk, om den er godt skjult, om 
den kan virke forvirrende og uforståelig, så ligger den ifølge 
Kierkegaard der nede og setter mennesker i bevegelse (sml. Joh 
7,38). En slik kjærlighet, som ikke primært er basert på vennskap 
eller god vilje, er et helt grunnleggende trekk ved Ånden slik den 
beskrives i Skriften, slik den kan gjenkjennes både i erfaring og 
åpenbaring. Kjærligheten forutsetter ganske enkelt en sjenerøs 
bevegelse, en overflod, en kilde som til stadighet strømmer 
over, og denne bevegelsen bærer fellesskapet ‒ og den enkelte ‒ 
gjennom fellesskapet.

Dette er også en tanke som ligger til grunn for sakramentene 
dåp og nattverd: Kjærligheten kan, når den er formet av Kristi 
kjærlighet, være brutal, den kan være ødeleggende, og den 
rommer døden i sin midte. Men med utgangspunkt i dette mørket, 
denne kilden en ikke kan se opphavet til, settes bevegelsen i gang 
som etablerer fellesskapet mellom Gud og mennesker. Den finner 
et konkret uttrykk i sakramentets mysterium, i nådemidlene 
som igjen og igjen skaper denne forbindelsen mellom Gud og 
mennesker, ikke bare i Ånden, men også i kjøttet, ikke bare i livet, 
men også i døden, ikke bare som «personlig» tro, men først og 
fremst som innstiftelse av kjærlighetens fellesskap (communio) 
i en tid der nettopp fellesskap preget av forsoning og generøsitet 
representerer en motkultur.
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Så vil det alltid være noen som tenker at Ånden må få et 
spektakulært uttrykk, at den må føre til tungetale eller sterke 
åndsopplevelser. Og slik vil det selvsagt være iblant, som Lukas 
fremhever i Apg. Men slik Jesus beskriver den, er Ånden først 
og fremst en kilde som springer frem av vårt indre, som springer 
frem i fellesskapets midte. Og prekenen kan være en slik hendelse 
som peker på kilden, ja, faktisk også lar kilden springe frem. Bare 
ved å sette ord på tørsten, tørken og savnet etter vann, vekker den 
kanskje en forventning som ligger latent i hver og en. Og ved å 
la evangeliets kilde springe frem, blir også gudstjenesten – med 
ordet og sakramentene – en brønn der vi kan komme og stille 
tørsten.

Salmeforslag
232 I all sin glans nu stråler solen
579 Kristus kom med vann og blod
512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt
365 Den botnlause kjelda
225 Veni Sancte Spiritus
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     Treenighetssøndag   
     12. juni 2022

     Jes 6,1–8  Gud kaller Jesaja
     Apg 17,22–34  Han gir liv og ånde til alle 
     Luk 24,45–48  Tilgivelse for folkeslagene

«For en ukjent Gud»
Teksten fra apostlenes gjerninger har ofte vært brukt til å 
fordømme avgudsdyrking og objektorienterte kristne uttrykk. 
Dette har inkludert de åndelige praksisene til mennesker som 
praktiserer mer synkretisk kristendom. Dette har gjerne vært 
minoritetsbefolkning, og også migranter. I dag ser vi dette for 
eksempel i USA der politiet regelmessig stopper latinamerikanere 
som har kjøretøy med krusifiks hengende i sladrespeilet, da 
denne typen uttrykk gjerne sees i sammenheng med irregulære 
(papirløse) migranter.

I et land som Norge, med sterk tros- og livssynsfrihet, og 
etter hvert også stort mangfold, er det kanskje ikke lenger 
slik at vi rynker så sterkt på nesen av ulike trosuttrykk, ikke 
en gang fra dem som bekjenner seg til den samme troen som 
majoritetsbefolkningen.

Man kan spørre seg om avgudsdyrking kan fortolkes nytt i det 
21. århundre. Med tanke på migrasjon er det ikke praksisene 
mennesker kommer til våre grenser med, men kanskje snarere 
ubevisst og bevisst ord- og sinnelag som holder «dem» utenfor og 
«oss» innenfor. 
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Med invasjonen av Ukraina som allerede de første ukene satt 
millioner av flyktninger i bevegelse, gikk det ikke mange dagene 
før disse flyktningenes ulikheter med dem som kom under 
den såkalte flyktningkrisen i 2015/16 ble tema. Reportere i 
internasjonale medier beskrev menneskene under angrep: «de 
har blå øyne,» «de har like biler som oss,» og «dette er mennesker 
fra middelklassen,» der det underforståtte er at disse kvalitetene 
er i motsetning til andre flyktninger. Eller som president Radev i 
Bulgaria sa: «De er europeere. Intelligente, utdannede mennesker 
[…]. Dette er ikke vanlige flyktninger som er mennesker fra en 
ukjent bakgrunn. Ikke noe europeisk land er redd for dem.»

Allerede 2. mars ble dette problematisert i The Guardian, der 
engelskprofessor Moustafa Bayoumi skriver i en kommentar: 
«Dersom vår sympati og medmenneskelighet kun aktiveres 
for mennesker som ligner på oss eller ber som oss, er vi dømt 
til å kopiere den samme uinformerte nasjonalismen som krig 
promoterer.» (Bayoumi, 02.03.22: «They are ‘civilised’ and 
‘look like us’: the racist coverage of Ukraine». The Guardian.) 
De flyktningene som kommer nå er på en vis del av «oss», en 
opphøyet gruppe som lett avgrenses enda mer mot «dem», også 
dem som er på flukt.

På den andre siden, aktualiserer situasjonen også den 
virkeligheten det er at det ikke kun er «de usiviliserte,» «de 
fattige,» og de med andre religioner som kriger eller havner på 
flukt. Denne innsikten må vi ta med oss inn i den neste tiden, der 
det fortsatt vil komme flyktninger som ber på andre måter enn 
oss, og ikke ligner oss, i hvert fall ikke ved første øyekast.

Kan det tenkes at vi tenker annerledes rundt lidelse når den som 
lider er ulik oss? Teksten fra Lukas har blitt brukt i spørsmål 
knyttet til kristologi og lidelse.

Hvordan normaliseres lidelse? Den ghanesiske teologen Mercy 
Oduyoye (se for eksempel 2019) har sagt at lidelse utelukkende 
har mening dersom den er frivillig eller deles likt. Hennes 
kontekst er patriarkalsk afrikansk kristendom som verdsetter 
kvinners lidelse gjennom undertrykkelse, mens menn ikke 
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forventes å lide på samme måte. (Mercy Amba Oduyoye  (2019), 
African Women’s Theologies, Spirituality, and Healing: 
Theological Perspectives from the Circle of Concerned African 
Women Theologians, Paulist Press.) Når en sterk majoritetskultur 
ønsker å ubestridt og uforstyrret vokse og ha fremgang tenderer 
vi mot å bortforklare at andre lider. Enten ved å løfte lidelsen 
opp som redning eller som dydsmodell, eller å normalisere den. 
Av og til kan andres lidelse nærmest spiritualiseres, gjennom for 
eksempel å knytte den til heltemodige handlinger eller til Jesu 
lidelser.  

Spørsmålet er om vi kan knytte dette til flyktninger også. Og 
kanskje spesielt til dem som ikke ligner oss?

I noen sammenhenger ser vi at aktivister som ønsker å vekke 
engasjement lager nærmest ikoniske fremstillinger av noen av 
de mest opprivende bildene tatt fra strendene ved Middelhavet, 
ikke minst lille Alan Kurdi. Andre trekker frem Maria og Josefs 
status som flyktninger, der de med sitt lille barn rømte fra 
forfølgelse. Begge deler kan man kritisk si blir en estetisering 
av lidelse for å fremprovosere handling. Samtidig kan slik 
estetisering, eller til og med romantisering, underbygge en slags 
normalisering av lidelse, i hvert fall når den rammer «dem». I 
mediene er det oftest nettopp «dem» som vi har sett lidende, 
i sult eller naturkatastrofer, eller krig. Som Susan Sontag i 
Regarding the Pain of Others (2004, Picador) skriver, er det 
for å vekke følelser og handling i oss. Samtidig er det med på å 
endre måten vi tenker om krig, om grensene for vår sympati, og 
samvittighetens plikt. Det forsterkes gjerne av at vestlige medier 
er mer varsomme med det som vises av lidelse. I følge Sontag er 
det mer toleranse for hva man viser jo lenger unna oss det skjer, 
og jo mer fremmede ansiktene er. Som professor Bayoumi skriver 
«krig er naturlig tilstand for mennesker med mørk hud.» Det er 
selvsagt provoserende, og kanskje satt på spissen, men det er til 
ettertanke. Vi er kanskje blitt gjort mer ufølsomme, eller kanskje 
har vi fått det som på engelsk kalles compassion fatigue, gjerne 
oversatt til omsorgstretthet. Denne trettheten har vi ikke for 
ukrainerne.
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Det er på ingen måte rart eller kritikkverdig at vårt engasjement 
vekkes på en annen måte når lidelsene er nærme og dem som 
rammes ligner oss, ikke minst fordi vi kjenner at vår egen 
trygghet kanskje ikke er uangripelig. Viljen og innsatsen for å 
bistå flyktningene fra Ukraina skal vi fortsette å ha og gi. Det 
vi skal passe oss for, er å ikke la noen andre i stikken. Og vi må 
også lytte og se oppmerksomt på hvordan det vil snakkes om de 
ukrainske flyktningene fremover, at ikke omsorgstretthet gjør 
oss oppmerksomme på ulikhetene våre. Vår solidaritet må ikke 
forbeholdes oss, dem som ligner oss, eller bare vår egen stamme. 
Vi skal protestere mot språkbruk som legitimerer ulik behandling, 
som løfter oss mens den tier andre. Andre som lider, og som lider 
likt selv om de ber annerledes enn oss og ikke ligner oss. 

Salmeforslag
330 Oda ni oofe fee!
240 Måne og sol
534 I Krist er ikkje aust og vest
139 De lånte en krybbe å legge ham i
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     Esek 36,25–29a  Renselse og et nytt hjerte (Prekentekst) 
     Rom 6,3–8  Forenet med Kristus i dåpen
     Joh 3,1–13  Jesus og Nikodemus

Johannes 3,1-13: Jesus og Nikodemus
Noen mennesker opplever deres inntreden i kristen tro som en 
enorm begivenhet, med en dramatisk oppbygging, et smertefullt 
øyeblikk av beslutninger og deretter flodbølger av lettelse, glede, 
begeistring, tilgivelse og kjærlighet. De blir da lett fristet – og det 
er tankebevegelser innen vestlig kultur som gjør denne fristelsen 
desto sterkere – til å tro at dette øyeblikket i seg selv er sentrum 
for hva det vil si å være en kristen, som om det Gud ville bare var 
å gi folk en eneste fantastisk åndelig opplevelse, som alltid vil bli 
husket med en varm glød.

Når Jesus snakker med Nikodemus om den nye fødselen, og 
når Johannes fremhever denne samtalen ved å gjøre den til den 
første av flere dybdediskusjoner Jesus har i dette evangeliet, bør 
vi ikke anta at dette betyr at vi skal bruke all vår tid på å tenke på 
øyeblikket for vår egen åndelige fødsel.

Faktisk er det Jesus sier her til Nikodemus mer skarpt fokusert 
enn vi kan forestille oss. Jødedommen som Nikodemus og Jesus 
begge kjente, hadde en god del å gjøre med å bli født inn i den 
rette familien. Det som var viktig var å være et barn av Abraham. 
Selvfølgelig var andre ting også viktig, men å være et barn av 
Abraham var grunnleggende. Nå! sier Jesus, starter Gud en ny 
familie der denne vanlige fødselen ikke er nok. Du trenger å bli 
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født på nytt, født «ovenfra». (Det samme ordet kan her bety ’en 
gang til’ og ’ovenfra’. Vi bør nok forstå begge deler med vekt på 
’ovenfra’ poenget, som med Johannes 1,12‒13: initiativet forblir 
Guds.

Den nye fødselen Jesus snakker om er det samme som det har 
blitt snakket om i Johannes 1,33. ’Vann og ånd’ må her bety den 
doble dåpen: dåp i vann, som bringer mennesker inn i den rike-
bevegelsen startet av Johannes (døperen) og videreført av Jesu 
disipler (3,22; 4,1-2), og dåp i ånden, det nye livet, som bobler 
opp innenfra, som Jesus tilbyr, som er det viktigste hele dette 
evangeliet handler om.

Romerne 6,3-8: Forenet med Kristus i dåpen
Er det nok bare å være døpt? Gjør synden nåden større? «Skal vi 
ikke da like godt gjøre det onde, så det gode kan komme? Det er 
noen som håner oss og sier at det er dette vi lærer.» (Romerne 
3,8)

Kapittel 6 er skrevet på minst ett nivå for å svare på dette punktet. 
Men det er ikke bare et sidespor. Nei, svaret hans er at når du blir 
kristen, beveger du deg fra den ene typen menneskelighet til en 
helt annen, og du bør aldri regne deg selv som slave under synden 
igjen. Ved å bli en kristen dør du og står opp igjen sammen med 
Messias. Her møter vi for første gang i Romerbrevet en av Paulus’ 
sentrale oppfatninger: at siden Messias representerer sitt folk, er 
det som er sant om ham sant for dem. Det er derfor han snakker 
om mennesker som kommer ‘inn i Messias’, eller er ‘i Messias’, 
eller om ting som skjer med dem ‘i Messias’.

Du kan ikke erstatte navnet ”Jesus” med ”Messias” i slike 
setninger. Selvfølgelig tror Paulus at Jesus var og er Messias, men 
poenget er at logikken i det han sier fungerer på antagelsen om at 
han som Messias ikke bare er en privatperson, Jesus fra Nasaret; 
han er ’den salvede’, som tar hele folket opp i seg selv.

Mer spesielt involverer dåpshandlingen (som for Paulus var 
den praktiske og fysiske begynnelsen av det kristne livet) at den 
kristne dør og står opp sammen med Messias. Her og andre steder 
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forstår Paulus dåpen dels ut fra utvandringen (Eksodus), dels ut 
fra Jesu egen dåp i Jordan, men mer spesielt ut fra ”dåpen” som 
Jesus selv talte om (Mark 10,38), altså hans død. Når mennesker 
underkaster seg kristen dåp, dør de sammen med Messias og 
reises opp med ham til et nytt liv. En ny ånd. Et nytt hjerte.

Esekiel 36,25-29a: Renselse og et nytt hjerte 
(Prekentekst)
Esekiel snakker om at Israel ble forvandlet. Og det ble forvandlet; 
og likevel var det ikke. Det trengte å endre seg. Bli villig til å 
tilbe Jahve alene, gi opp avgudene, holde sabbaten, slutte å ofre 
barn, og så videre. Israel tok hensyn til disse utfordringene i 
århundrene som fulgte. Gud ga dem en ny holdning og en ny ånd. 
Ordet «hjerte» kan også oversettes med sinn ‒ et nytt sinn: På 
Esekiels tid var det som om folket han talte til hadde et sinn, eller 
hjerte, laget av stein – hardt og lite fleksibelt. Gud lovet å gi dem 
et sinn eller hjerte laget av kjøtt – levende, mykt og formbart (i 
Det gamle testamente bærer ikke ideen om ”kjøtt” de negative 
konnotasjonene som det ofte har i Paulus’ brev). Gud gjorde det. 
Likevel kunne Israel fortsatt falle. Folket kan fortsatt gjøre store 
feil. Men de kunne se tilbake på hvordan ting en gang var og bli 
overrasket over at de fortsatt levde.

Gud vil gi menneskene en ny holdning og ånd; likevel vil det vise 
seg at den gamle holdningen og ånden fortsatt er der.

Gjennom Jesus ble denne transformasjonen utvidet til 
hedningenes verden, men Kirken eksisterer også som en kropp 
som er forvandlet, og likevel er den ikke det. Man kan se på 
kirken i et annet land eller en annen tid og bli forferdet over dens 
blindhet og fiasko. Kirken er en kropp med en ny holdning og 
ny ånd. Og samtidig ikke. Bildet med det nye sinnet, hjertet, er 
en hyperbole. Og vi leser Esekiels løfte på en måte som vekker 
en lengsel etter at miraklet skal skje med oss som den døpte 
synderen vi er. Tekstrekken denne søndagen er satt godt sammen: 
Israel, Eksodus, steinhjertet, og fødsel ovenfra til frihet. Frihet 
i en ny ånd fristet av den samme frihet til synd. Gud viser oss 
gjennom alle tre tekster hvordan han har satt oss fri fra Ham, 
til Ham. Den suverene Guds frihet, og vårt ansvar overfor denne 
Gud.
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Salmeforslag
Inngang: 574 Ånd fra himlen, kom med nåde
Høymessesalme: 387 Evige Gud, vi tilber deg
Før prekenen: 443 Alltid ventar eg å finna

Etter preken: 340 Guds Sønn har gjort meg fri
Nattverd: 674 Pris være Gud
Avslutning: 397 Nå bør ei synden mere
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     Sankthansdagen / Jonsok    
     fredag 24. juni 2022

     1 Mos 1,11–19   Gud skapte sol og måne
     Apg 14,8–18  Dere må vende om til skaperen
     Joh 1,1–8  Johannes skulle vitne om lyset

Sankthans og Jonsok. Døperen 
Johannes' fødselsdag. Jesu halvtårsdag
I folkesjela er det nok kvelden før som tradisjonelt får mest plass, 
nemlig sankthansaften. Dagen blir gjerne feiret i godt lag med 
tenning av store bål. Selve dagen (som dessverre kan ende som 
dagen derpå) er en dag som historisk har blitt forbundet med 
fruktbarhetsritualer for både folk og mark. 
 
Selv om åkervekkingsritualer kanskje er litt unna komfortsonen 
og arbeidsbeskrivelsen for predikanter flest, er symbolikk 
knyttet til vår tilværelse på jorden ikke fjernt fra dagsorden. På 
den måten kan dagen vies til det skapende skapte skaperverk. 
Dette blir særlig tematisert i første lesing, som gjengir skapelses-
beretningens tredje og fjerde dag. Her skapes grønne vekster som 
skal bære frø i seg. Altså skapes noe skapende. 

I den andre teksten møter vi Paulus på misjonsmarken. Etter å ha 
helbredet en mann får han litt for mye av det gode i retur, nemlig 
at folk begynner å tilbe ham. Det er smigrende nok å bli tilbedt, 
men Paulus klarer å avverge misforståelsen. Han tydeliggjør at 
deres oppgave er å få folk til å vende bort fra «tomme guder» 
og gjennom evangeliet vende om. Gud blir her omtalt som den 



Tekstgjennomganger130

som sender regn og grøde i rett tid. Altså gjør parallellen til 
skaperverket seg gjeldende i dette tilfellet også.  
 
Begge disse tekstene bærer i seg momenter som med fordel kan 
trekkes inn i forkynnelsen av prekenteksten, nemlig utdraget fra 
Johannesprologen.

Johannesprologen er en kjent tekst som med rette får mye fokus. 
Den var også prekentekst første juledag, men den gangen i lengre 
format. Jonsoklesingen konsentrerer seg om de første 8 versene, 
mens julelesingen går til og med vers 14. Denne inndelingen gjør 
at fokuset dreier seg mer mot døperen Johannes, noe som må sies 
å være rettferdig på hans fødselsdag. Det er ikke lett å vurdere 
hvor tungt man skal gå inn i de ulike teologiske spissfindighetene 
denne teksten kan by på. Det er med andre ord mye en kan si om 
denne teksten, men jeg er usikker på hvor mye en bør si.
 
Da jeg hadde homiletikk lærte jeg at en preken gjerne kan ha en 
tematisk inndeling med ulike, dog sammenhengende, deler. I 
møtet med denne prekenteksten, har jeg funnet ut at den tematisk 
kan deles i fem. På den måten kan man la en preken følge den 
samme tematiske strukturen som teksten. Enten implisitt eller 
eksplisitt. Tekstgjennomgåelsen kommer derfor heretter til å 
forholde seg kapittelvis til den tematiske inndelingen jeg mener 
kan tegnes opp. Et grep man kan velge, er å lese de ulike versene 
mellom de ulike leddene.  
 
1: Ordet
Parallellen til skapelsen inviterer den første teksten inn i 
forkynnelsen. Deretter skaper konteksten for prekenen rammer 
for hvordan man ønsker å tre inn i den nokså omfangsrike 
symbolikken vi blir presentert for med introduksjonen av Ordets 
relasjon til Gud. Det er allikevel mulig i flere kontekster å snakke 
om hvordan denne teksten får kristologiske implikasjoner. Hvem 
er Jesus i Johannesprologen? 

I Matteus og Lukas blir vi introdusert for Jesu fødsel, mens i 
Markus introduseres Jesus av døperen Johannes. Her i Johannes 
blir vi servert en parallell til skapelsen, som gir Jesus en autoritet 
lik den Gud har.
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Evangeliene bruker mange forskjellige ord for å beskrive 
Jesus. Kristus og Herre er vanligst blant dem, men ordet Jesus 
gjerne bruker for å beskrive seg selv er Menneskesønnen. Den 
betegnelsen, sett i lys av dette verset, skaper en distinksjon 
mellom det evige transendente og den rent fysiske virkeligheten. 
Ved å omtale seg som menneskesønnen, viser Jesus tydelig at 
han også tilhører vår verden. En verden fylt av glede og lyster, en 
verden med synd og skam.

2-3: Det evige aspektet
Det altomfattende og evige danner et slags motstykke til vår 
begrensede og snevre forståelse av verden. Jordens eksistens 
markerer et ledd i Guds tidslinje, men den utgjør den totale 
forutsetningen for vår virkelighet. Menneskeheten blir igjen 
et lite ledd i jordens tidslinje. Våre liv blir igjen et lite ledd i 
menneskehetens tidslinje. 

Her kan den første teksten i rekken hentes inn. Vi er også en 
skapende skapelse. Samtidig er vi mer enn det. Vi er gitt et 
forvalteransvar.  
 
På en måte kan en si at disse dimensjonene lammer oss. Vi blir 
veldig små, fordi øyeblikket vi lever i er så veldig lite. Samtidig er 
øyeblikket vi lever det som utgjør vår eksistens. Det er lite, men 
samtidig alt. Hver dag er også en liten del av livets tidslinje, men 
den dagen og det øyeblikket, blir alt.  

De handlingene vi gjør i dag reverserer de skapte skapende. 
Amazonas, jordens lunge, slipper nå netto ut karbondioksid. 
Havene kveles av plast og forurensing. Dyrearter utryddes 
i rekordfart. Selv om vi bare er gitt et øyeblikk, lever vi i det 
øyeblikket som kommer til å definere mye for de som kommer 
etter oss. I den sammenhengen er vi hverken små eller 
ubetydelige, vi er avgjørende.
 
4-5: Lyset mot mørket
Denne delen tegner et mer naturlig motstykke, nemlig det 
mellom lys og mørke. I den første teksten tegnes disse opp 
som to ulike konsepter som eksisterer fra hverandre, skilt av 
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himmelhvelvingen. Her omtales derimot lyset som det som 
eksisterer i mørket. Det er mulig dette kan være gjenstand for 
forvirring dersom man nevner dem om hverandre, men det er 
også fullt mulig man forvirrer hvis man ikke adresserer at det er 
snakk om faktisk og metaforisk lys. Uansett danner denne delen 
grunnlag for en oppløftende appell.  
 
På tross av at vi mennesker ‒ i vårt øyeblikk av skapelsen ‒ holder 
på å ødelegge for de som kommer etter oss, eksisterer det håp. Det 
er ikke nødvendigvis slik at vi enten har mørke eller lys, vi kan ha 
gode krefter som kjemper på tross av vanskelige omstendigheter. 
Vi kan ha de som jobber for frigjøring, på tross av egen under-
trykkelse. Den grunnfortellingen om lyset som skinner i mørket 
uten å bli overvunnet av det er ikke bare fortellingen om Jesus, 
men den kan også være fortellingen om oss mennesker. 

6-7: Vitnet
For mennesket ble ikke bare satt til å forvalte Guds skaperverk. 
Et menneske ble også satt til å døpe Jesus. Gud selv kom til oss 
og lot seg døpe med oss og av oss. Dette kan gi anerkjennelse av 
menneskets verdi, samtidig blir det nokså tydelig moderert av de 
andre evangelistene. I Lukas er Johannes såpass from at han var 
fylt av Den hellige ånd helt fra han var i mors liv. Hos Markus sier 
Johannes selv at han selv ikke er verdig å løsne sandalremmen til 
Jesus.

I det menneskeligheten omtales som så nedrig at de ikke er 
verdige uten å ha fått beskyttelse av Den hellige ånd helt fra mors 
liv, ligger det også en viktig erkjennelse. Menneskeheten har ikke 
alene forutsetningene til å oppnå de målene som er satt for oss. 
Allikevel er det et menneske som trer frem for å vitne om at Ordet 
er blitt menneske. 

Vi mennesker er satt til å vitne om dette lyset. 

8: Perspektivet
Men som Johannes ikke selv er lyset, men kun dets vitne, har også 
vi våre begrensninger. Det at vi er satt til å være vitne, er ikke det 
samme som at vi er satt til å være dommer. 
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I kampen for rettferdighet er vi oppfordret til å søke forsoningens 
vei. Forsoning er ikke det samme som ettergivelse, det er 
heller ikke det samme som aksept av overgrep mot folk, dyr og 
natur. Vi skal være tydelige i vår medmenneskelighet og vårt 
forvalteransvar. Vi skal vitne om lyset. Samtidig er det verdt å 
gjøre seg noen refleksjoner rundt om vi på et gitt tidspunkt også 
gjør oss til dommere over mørket.  

I den andre teksten ble Paulus hyllet som en gud, men valgte 
instinktivt å motsette seg det. Han sa: «Hva er det dere finner på? 
Vi er jo alminnelige mennesker akkurat som dere. Vi forkynner 
dere evangeliet, at dere må vende om fra disse tomme gudene 
til den levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og 
alt som er i dem. Han tillot nok i tidligere tider alle folkeslag å gå 
sine egne veier. Ved sine velgjerninger lot han dem ikke mangle 
vitnesbyrd om seg. Fra himmelen sendte han dere regn og grøde i 
rett tid, han har gitt dere føde og fylt hjertene med glede.»

Gud har gitt og grøde og fylt hjertene våre med glede, men 
allikevel søker mennesket det materielle og ekspansive. Mer 
penger, større hus og fler klær. Er dette vår tids tomme guder, er 
det fra dette vi skal vende om? 

Salmer
854 No stig vår song, vår takk til Gud
245 Herre, du Herre
247 Tal vennlig til Jerusalem
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
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     1 Sam 1,9–18  Jeg vil gi min sønn til Herren
     1 Joh 3,1–3  Vi får kalles Guds barn
     Mark 10,13–16  Jesus og barna

Det er flotte tekster for denne søndagen! En fellesnevner er barnet 
– hvordan Jesus så på barna, hvilken plass de har i Guds rike og 
at vi alle er Guds barn. Utfordringen, slik jeg ser det, er hvordan 
vi tar imot gaven: invitasjonen til det himmelske gjestebud, Guds 
rike. 

1 Sam 1,9-18
I denne teksten får vi begynnelsen på fortellingen om Samuel. 
Leser vi videre, får vi vite at han kom som et bønnesvar på 
Hannahs bønn om å få en sønn. Hun gav ham navnet Samuel 
«Gud har hørt». Og så er det en vakker beretning videre om 
hvordan foreldrene, Hannah og Elkana, gir Samuel tilbake til 
Herren og Samuel gjør tjeneste hos presten Eli, som en takk for 
at de ble bønnhørt. Gud så det offeret foreldrene hadde gjort ved 
å gi fra seg det etterlengtede barnet, og i sin godhet gav han dem 
ytterligere fem barn. Gutten Samuel vokste og var til glede for 
både Gud og mennesker. Etter at Samuel hadde vokst opp, ble 
han senere kalt av Gud til å være en profet. 

1 Joh 3,1-3
Dette skriftet har en anonym forfatter, men synes å være inspirert 
av Johannesevangeliet, ved at det har den samme språkbruken 
og forestillinger som vi finner der. Hele skriftet bærer preg av 
en innadvendt interesse og var kanskje først og fremst ment for 
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bruk i menigheten. Mottakerne adresseres som Guds barn. Dette 
møter oss også i de tre versene som er dagens tekst. «Se hvor stor 
kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!» 
Leser vi videre i kap. 3, så er det beskrevet hvem som er Guds 
barn og djevelens barn. Det handler om hva vi gjør og ansvaret 
vi har for å bringe kjærligheten videre, som vi har fått av Gud, til 
våre medmennesker. 

Mark 10,13-16 
Evangelieteksten finner sine paralleller i Matt 19,13-15 og Luk 
18,15-17. «De bar små barn til ham for at han skulle røre ved 
dem, men disiplene viste dem bort.» Det greske ordet for barn, 
paidia, kan bety barn fra spedbarnsalder og opp til tolv år. Om 
vi ser til Lukas, er det brukt et annet ord, som viser til spedbarn. 
Det spiller ikke så stor rolle hvilken alder barna hadde, det 
viktigste er at det var barn. Barn og kvinner var spesielt sårbare 
i samfunnsstrukturen som var på den tiden, og nå er det de som 
løftes frem av Jesus. 

Hvorfor viste disiplene dem bort? Tenkte de at de sløste med den 
dyrebare tiden til Jesus, eller laget disse kvinnene og barna for 
mye oppstyr? Det blir en parallell til den blinde Bartimeus, som 
forsøkte å påkalle Jesu oppmerksomhet, og som først ble hysjet 
på og bedt om å tie. Jesus hørte Bartimeus, på samme måte som 
han ser kvinnene og barna. Han ignorerer ikke bare disiplenes 
forsøk på å få dem bort, men irettesetter dem. Ja, Jesus ble sint 
og kanskje også oppgitt. Både over denne handlingen, men også 
at disiplene ikke forstår hva han prøver å formidle om den gaven 
som frelsen er og hvem som skal få komme inn Guds rike. 

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds 
rike tilhører slike som dem.» Det er radikale ord Jesus sier. De 
små barna, skal ikke hindres. De som er de minste, og ganske 
langt ned på den sosiale rangstigen, tilhører Guds rike. Det er ikke 
det at de skal få tilgang til Guds rike, en gang etter å ha gjort en 
viss mengde, nei – Guds rike tilhører dem. De er allerede en del 
av det. De har mottatt det som en gave, uten å ha gjort noe for å 
fortjene det. 
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«Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik 
som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Å ta imot som et lite 
barn, ja hvordan tar barn imot? Barn er helt avhengige av andre 
de første årene. Avhengige av at noen gir dem mat, drikke, klær, 
omsorg og det de trenger for å vokse og utvikle seg. Barn tar imot 
det som blir gitt dem, uten å stille mange spørsmål og uten å stille 
krav tilbake. Det er altså bare de som tar imot Guds rike som en 
gave, som skal komme inn i det, ifølge Markus. 

«Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet 
dem.» Jeg ser for meg at barna kommer inn i armkroken til 
Jesus, slik man gjør med barn. Et bilde av dette er for meg 
et søndagsskolekort, der Jesus sitter og har armene rundt 
barna, med et kjærlig og omsorgsfullt blikk. Det siste verset gir 
forklaringen på hvorfor de tok barna til Jesus. De ønsket at han 
skulle legge hendene på dem. Jesus videreformidler Guds kraft til 
dem ved håndspåleggelsen og gir dem sin velsignelse. 

Momenter til preken
Vi leser denne teksten ved dåp i kirken vår, og er det også dåp 
denne søndagen vil det være naturlig å virkelig ta for seg dette i 
prekenen. Hvordan barnet blir båret frem til Gud av de som bærer 
ved dåpen, på samme måte som de gjorde i teksten. Og hvordan 
barnet oppstår til et nytt liv med Kristus gjennom dåpen. Barnet 
tar imot som et barn, og så bærer Gud det videre, for ingen kan 
bære seg selv. 

Et annet moment for denne teksten er at jeg flere og flere ganger 
har lest den ved gravferder. Jeg pleier å utfordre den nærmeste 
familien til å velge de tre tekstene som skal leses i seremonien, 
og oftere og oftere så velges denne teksten. Det er gjerne i de 
sammenhenger der det kommer frem at avdøde hadde sin 
barnetro, men ikke var spesielt kristen, som familien uttrykker 
det. Det er utgangspunkt for en god samtale om tro. For svært 
mange mennesker har en tro på Gud, men det har vært ytre 
omstendigheter som har vært med på å definere hvordan og hva 
som må til for å kalle seg kristen. De har ikke følt at de har passet 
inn i dette. Men det frøet som ble sådd da de var barn har fått 
spire frem. Denne troen har de bevart gjennom livet, og håpet om 
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en plass hos Gud i himmelen har da vært til stede. De har altså 
tatt imot som et lite barn – og de har jo da en plass i Guds rike. 
Jeg pleier å si at tro ikke kan gradbøyes. Ingen av oss har rett til å 
definere om troen til et annet menneske er god nok. Det viktigste 
er å ta imot, som et lite barn, og så overlater vi resten til Gud.

For noen år tilbake hadde jeg samtaler med en mann som akkurat 
hadde fått dødsdommen av legene. Han var naturligvis preget og 
redd. Redd for hva som skjedde den dagen han var død. For han 
hadde innerst inne et håp, et håp om en evighet sammen med 
Gud. Han trodde og hadde gjort det så lenge han kunne huske, 
men hadde ikke våget å kalle seg kristen, for han var jo ikke god 
nok. Dette hadde han fått høre gjentatte ganger i sin oppvekst 
som tyskerbarn. Han hadde fått beskjed om å vise takknemlighet 
over å få bli konfirmert, med tanke på sin bakgrunn. Det ble gode 
samtaler med denne mannen, og det var sterkt å kunne si at du 
er et Guds barn. Skapt og elsket av Gud. Teksten med Jesus og 
barna var en av de jeg leste for han, og tårene hans rant ettersom 
han våget å tro at det gjaldt han. Han gjorde inntrykk på meg 
og historien han fortale rev meg i hjertet. At noen i så mange år 
hadde fått definere hvem han var overfor Gud, var skremmende. 
Kort tid innen han døde hadde vi en ny og god samtale, og jeg fikk 
hans tillatelse til å dele hans erfaringer med andres fordømmelser 
av ham, som hadde preget hans liv i så stor grad. Det var sterkt 
og en ære å forrette begravelsen hans, og godt å få overgi NN, 
et Guds barn, i Guds hender – med den troen og tryggheten om 
at han hadde en plass stående klar i Guds rike og at han nå var 
kommet hjem. 

«Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig 
favn, slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at her hørte 
jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som lenge 
ventet meg. Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, jeg vil være et barn 
i Guds hjem.» (NoS 325)
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Salmeforslag
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
325 Som når et barn kommer hjem om kvelden
647 En gang før du selv kan minnes
623 Ingen er for liten til å se Guds under
564 Som barn i ditt hus

 


