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Prestens litterære verktøykasse
Kjære lesere,
Denne våren ble annerledes enn noen av oss forventet. Samfunnet
står på hodet, og det gjelder oss som jobber i kirka også.
Gudstjenester er avlyst av smittevernhensyn, og vi vet ikke hvor
lenge det vil gå før prester i Norge går regelmessig på prekestolen
igjen. Likevel fortsetter vi arbeidet med tekstgjennomganger,
i påvente av normale tider. Sjansen er kanskje større for å ha
skrevet en tekst som blir liggende ulest, men samtidig som
ordinære gudstjenester avvikles fremstår det nye arenaer: drivein gudstjenester på parkeringsplasser, Facebook-andakter, liturgi
på digitale plattformer og internett-strømming av forkynnelse.
Vi trøster oss også med at mange av leserne våre ofte tar en titt i
arkivet for å lese tidligere gjennomganger, og håper det samme
skjer når vi er tilbake i gjeldende tekstrekke igjen.
Til magasindelen i dette nummeret har vi utfordret fagpersoner
ved TF og prester i praksisfeltet til å dele hva som er fremstår
mest aktuelt i faget akkurat nå. Vi erfarer at mange prester ikke
har oppdatert bokhylla nevneverdig siden studietiden, og at noen
av oss savner pensumlistenes disiplinerende virkning. Kanskje
har noen av oss får noe uventet tid til faglig fordypning i disse
karantenetider? Skribentene våre byr på en samling engasjerende
bokforslag og aktuelle temaer, og gir oss oversikt over hva som er
“hot” i deres respektive fagfelt.
Å holde seg faglig ajour i tjenesten er både vanskelig og viktig.
At kirkens praksis er teologiens mål, ja også teologiens utgangspunkt, er en sentral påstand innenfor aktuell praktisk teologi.
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Dette kalles gjerne «praksis-teori-praksis modellen». I en viss
forstand er tanken gammel. Den strukturerer allerede Karl
Barths bindsterke dogmatikk, som interessant nok ikke starter
med gudsbegrepet, men med kirkens forkynnelse, og munner
ut i et appendix med kommentarer til årets prekentekster. Også
Schleiermacher vektla praksisfeltets betydning. Teologien er
som et tre, hevdet han. Praktisk teologi er treets krone. Det er i
kirkens praksis fruktene av faget skal høstes. Kronen holdes oppe
av stamme (kirkehistorie) og den næres av røttene; bibelfag og
systematisk teologi.
Nå har ikke «røttene» alltid tilført «kronen» like mye næring
for alle. Fagligheten har ikke alltid bidratt til å bygge bro til
livet. Emeritert prost Olav Holten peker på ørkenvandringen
som et alternativt bilde av teologistudiet i teksten «Exit Kirkelig
fornyelse». I dette bildet ligger også en viktig sannhet: kirkens
praksis lever også av kilder utenfor de strengt teologiske. I
denne utgaven av NNK inkluderer vi også noen av disse faglige
kildene, når vi spør hvordan teologiens «tre» ser ut i 2020.
Vi starter i tretoppen, hvor homiletikken hører hjemme. I
«Predikantens bokhylle» introduserer Sivert Angel oss for en vifte
av homiletisk litteratur, som han presenterer innenfor rammen
av prekenforberedelsen som praktisk håndverk. Her er aktuell
litteratur som kan inspirere prosessen fra det å finne innholdet i
prekenen til det å spisse prekenens poeng, til det å utforme dens
struktur, for å til slutt – men ikke minst – skape den best mulige
framføringen.
Som vi har antydet handler god forkynnelse om å bygge broer
fra gamle tekster til menneskers konkrete livserfaringer. I «Ein
våg me ikkje visste um» skriver sokneprest og litteraturviter
Marita Bjørke Aadland om skjønnlitteratur og lyrikk som
faglig inspirasjon i prekenarbeidet. Teksten fokuserer på
tre karaktertrekk som gjør skjønnlitteratur særlig verdifull i
predikantens arbeid. Det første er evnen til å gi opplevelse av
gjenkjennelse. Det andre er øyeblikksensitiviteten, og det tredje er
ordene i skjønnlitteraturen, som på en egen måte evner å nærme
seg det uutsigelige i livet og tekstene.
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Den tredje teksten er også et tverrfaglig bidrag til aktuell praktisk
teologi i dialog med litteraturvitenskap. Samtaleprest Valborg
Orset Stene ser prekenforberedelse som en form for litterært
kreativt arbeid, og lanserer begrepet «prekenpoetikk» som prisme
for å kunne utforske denne dimensjonen nærmere.
Også den fjerde artikkelen handler om aktuelle spørsmål innenfor
praktisk teologi, men flytter fokuset til liturgikken. Kapellan Anne
Cathrine Owe viser hvordan arbeidet med gravferdsliturgier i
vår livsynsplurale samtid utløser en spenning mellom to ulike
liturgiske idealer: idealet om liturgisk tydelighet på den ene siden
og idealet om dialogisk imøtekommenhet på den andre. Gjennom
drøftingen viser hun hvor kort veien kan være fra liturgisk
praksis, via liturgisk teori, til systematisk teologi. Og dermed
har vi beveget oss fra treets «krone» til treets «røtter», hvor den
systematiske teologien spør seg hvordan det kristne tankegodset
kan forstås på samtidens premisser, og hvilke intellektuelle
utfordringer det står overfor i dag.
I den femte artikkelen presenterer professor Marius Mjaaland
fire av de mest sentrale tendensene i aktuell systematisk teologi
akkurat nå: «konstruktiv teologi», «svak teologi», «analytisk
teologi» og «radikal ortodoksi». Felles for disse retningene er at
de søker å reartikulere gudsbegrepet, dog på vidt ulike måter, i en
tid hvor kirkens tradisjonelle gudsforestillinger er under press fra
en sekulær kultur.
Utgangspunktet for de aller fleste prekener er en nytestamentlig
tekst. Hvilke fagbøker og kommentarer anses som trendsettende
i dag? Professorene Marianne Bjelland Kartzow og Anders
Runesson gir hver sine anbefalinger ut fra sin forskning i feltet.
Graver vi under disse tekstene finner vi de eldste røttene
kirken henter næring fra, de gammeltestamentlige tekstene.
Noen ganger er de prekenmateriale i seg selv, og de utsettes
for nye forskningsblikk som alt annet. «Hva er hot i det gamle
testamentet?» spør professor Anne Katrine de Hemmer Gudme i
magasindelens siste artikkel. Hun introduserer to forskningsfelt
som særlig kjennetegner GT-faget i dag:
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kroppens betydning og tekstenes konstruksjoner av maskulinitet.
Til slutt peker hun på et knippe nye bidrag som setter selve
helhetsforståelsen av GT som tekstsamling i nytt lys.
Vi håper disse nærbildene av teologitreets krone og røtter ser
ut i 2020, vil inspirere til ny tenkning, ny lesning og nytt tilfang
i bokhylla. Bildet er ukomplett, men det er et øyeblikksbilde vi
håper kan være inspirerende for prester og teologer som er faglige
interesserte, og ønsker å holde seg oppdatert. Forhåpentligvis
kan det gi inspirasjon til å jobbe med egen teologi og forkynnelse
på nye måter og med nye innsikter. Nytt norsk kirkeblad startet
opp under navnet «Teologi for menigheten». Teologisk faglighet
– i vid forstand – har forandret seg mye siden den gang, men
fagligheten vår er fortsatt til for praksisfeltet. God lesning!
Marte Holm Simonsen og Halvard Johannessen
nummerredaktører

Redaksjonen oppfordrer fortsatt alle abonnenter til å sende inn
e-postadressen sin til
nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no
om du ikke har gjort det allerede. Vi går over til elektronisk
fakturering av kostnads- og miljøhensyn, men mangler fortsatt
mange epostadresser. Meld gjerne fra til oss hvis du ønsker
studentpris eller pensjonistpris på bladet i 2020. Husk også å melde
fra hvis du bytter epostadresse eller vanlig postadresse. Vi gjør vårt
beste for å oppspore flyttede abonnenter, men vil gjerne unngå at
dere mottar bladet forsinket når vi blir nødt til å ettersende manuelt.
Vennlig hilsen
Marte Holm Simonsen
redaksjonssekretær"
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Sivert Angel
førsteamanuensis i homiletikk, UiO
sivert.angel@teologi.uio.no
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Predikantens bokhylle
Trenger predikanten prekenlitteratur?

Trenger predikanten noe annet i bokhylla enn systematikeren
eller nytestamentleren? Det er jeg litt usikker på. Bibelkommentarer og teologiske bøker er vel i det daglige den viktigste
ressurs for predikanter også. Homiletikklitteraturen handler
jo mest om hvordan man skal skrive en preken, og mindre om
hva man skal skrive. Derfor er det gjerne for knapt med tid til
homiletikklitteratur når mandagen, eller lørdagskvelden kommer
og man løfter blyanten og setter seg til med prekenmanuset
for kommende søndags gudstjeneste. Stort sett tror jeg
homiletikklitteraturen egner seg best for meta-aktiviteten som er
predikantens langsiktige selvutviklingsarbeid.

Nivå null:
Prekenlitteratur som gir innhold til prekenen

Noen unntak er det. En sjanger jeg vet finnes, men som jeg kan
lite om, er den jeg leste om i Richard Lischers biografi om Martin
Luther King, The Preacher King. Der beskrives en type litteratur
som King og hans likesinnede brukte for å finne slående små
poeng og fortellinger til bruk i prekener, små motiv som kunne
forklare frelsen og nåden og dommen på slående vis. I boka
nevnes det at den berømte predikantens yndlingsbok i denne
sjangeren hadde den treffende tittelen How to Enhance Your
Word Power.
I vår sammenheng kan man få lignende hjelp fra en beslektet
litteratursjanger, nemlig prekensamlinger. Her kan man slå
opp på prekener over de samme tekstene som man selv har
som oppgave å preke over, og slik få hjelp til å finne motiv og
bilder og gode poeng. Jeg liker godt å lese prekener av berømte
predikanter, slik som Barbara Brown Taylor, Barbara Lundblad,
eller gamle danske menn, slik som Mogens Lindhardt og
Johannes Møllehave. Enda mer nyttig synes jeg det tidvis er å
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lese slike prekener i berømte teologers prekensamlinger, slik
som Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer eller Gustav Wingren. Eller
noen av de mange gode norske prekensamlingene som finnes,
som Harald Bekkens Jesus i Fengselet, Leif Jørn Vidstens Prest
med Prøysen, eller Gyrid Gunnes´ Å forkynne Guds ord klart og
urent. Siden jeg er kirkehistoriker, har jeg også hatt stor glede og
nytte av å spore opp gamle prekener til tekstene jeg har forberedt
prekener til. Det enkleste er å gå til Lutherprekener, som det
finnes så uendelig mange av, og som er nitidig systematisert
etter bibelsteder og derfor enkle å finne. Men det finnes et utall
av prekensamlinger tilgjengelig fra predikanter opp igjennom
kirkehistorien. To av tidenes flotteste predikanter, Augustin og
Bernhard av Clairvaux er oversatte og lett tilgjengelige, men hva
med å prøve noe fra den lutherske ortodoksi en søndag, slik som
Johan Gerhard eller Johan Arndt?

Første nivå, den konstruktive tankens nivå:
Prekenlitteratur som setter predikanten i stand til
å finne innhold til prekenen

Så langt til homiletikklitteratur som kan gi direkte bidrag til
innholdet i prekenen. Neste nivå er typen litteratur som gir
predikanten hjelp til selv å finne innholdet. For noen har jo en
gang funnet innhold til prekener som ikke ganske enkelt er hentet
fra tidligere prekener. Noen bøker angir strategier for hvordan
man tilegner seg denne ferdigheten.
Den mest nærliggende strategien er selvfølgelig å lære tanken å
ta sprang fra bibelteksten og derfra finne nytt innhold som kan
sette fyr på en preken. Den mest sobre, men også krevende og
tidvis uforståelige strategien, er å avkode bibeltekstene deres
litterære struktur, for å så bruke denne litterære strukturen til å
klekke ut samtidsmotiver som kan transportere tekstens virkning
til vår tid, slik Thomas Long anbefalte i sin klassiker Preaching
and the Literary Forms of the Bible. En annen, spenstigere, men
ikke mindre ugjennomtrengelig oppskrift, er å lese gjennom
alle ens prekener for å avkode den stilen man bruker for å koble
bibeltekst med samtid på, om det er via oversettelse, overføring,
forflytning eller tilbakekasting, altså ens kreative modus, for siden
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å finne ut om stilen bør justeres i forhold til ens tilhørerskare,
slik John McClure anbefaler i The Four Codes of Preaching.
En enklere og morsommere strategi finner man i Imagining a
Sermon av Jennifer Lord. Hun angir en måte å lese bibeltekstene
på som kan vekke predikantens kreative kraft. Studer tekstens
ord og bilder uten å haste for raskt til den teologiske mening eller
historiske innsikt, råder hun. Skriv ned bilder som dukker opp
når du leser slik, når du lytter til teksten, men også til dine egne
forhåndsoppfatninger og til de forbindelsene du trekker, fortsetter
hun. Og mens man leser slik, skal man koble inn sansene, slik at
de abstrakte ideene blir gripbare: Hva ser du? Hva hører du?
En annen kilde til innhold i prekenen er selvfølgelig erfaringen.
Mange homiletikere anbefaler predikanter å vandre rundt
med notisbok og notere seg ned gode historier og replikker og
scener som kommer deres vei. Nora Tubbs Tisdale har levert et
viktig bidrag til denne strategien med sin Preaching as Local
Theology and Folk Art. Her ser hun for seg at det å være prest i et
lokalsamfunn har mye til felles med etnografi og antropologi. Det
er ikke bare teksten som skal eksegeres, men også menigheten,
hevder hun, og til det trenger man å jobbe med skrift. Man må
skrive jevnlig om det som skjer og tolke det, og samle på viktige
fortellinger. Slik vil man både forstå forkynnelsessituasjonen
bedre, men også samle seg gode motiv og poeng til prekenen.
Den politiske situasjon kan være en annen kilde til innhold
til prekene, som det nok kan være både nyttig og verdifullt å
forholde seg til. I amerikansk homiletikk kalles dette gjerne
«prophetic preaching», og det holdes konferanser om temaet,
en av dem har jeg selv deltatt på, og foredragene derfra kan leses
i Dreyer, Dreyer, Foley, Nel (eds.) Practicing Ubuntu. Min lille
erfaring med tema, er at dette er et komplisert felt, slik Elisabeth
Tveito Johnsen og jeg fant ut da vi forsket på fenomenet politiske
prekener i norsk sammenheng («Preaching and poltical debates
on refugees»). Før nevnte Richard Lischer’s biografi om Martin
Luther King er også en flott bok om tema. På sitt beste, er jo dette
en kilde til innhold som virkelig kan få en preken til å svinge.
Kanskje kan man, ved å prøve ut noen av disse strategiene, selv en
gang gi et bidrag til homiletikklitteraturen angitt på nivå null, og
slik ende opp med å fore andres prekener med innhold?
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Tredje nivå, som er selvdisiplinens nivå:
Prekenlitteratur om hvordan predikanten skal
utforme prekenen

Her går man fra å kultivere ens kreative og frie prekenskribent,
til å slipe til en stringent og klar kommunikator. Derfor er det
viktig at man ikke gir seg i kast med dette nivået før man er
klar for det. Her finnes det mye å velge blant, slik som Eugene
Lowry’’s The Homiletical Plot, eller Richard Eslinger’s Narrative
and Imagination, som anbefaler en å forme prekenen som en
fortelling med spenning og plot, til Fred Craddock (Preaching)
som anbefaler en gjenskaping av eksegetens oppdagelsesreise
med teksten, til Thomas Long (The Witness of Preaching) som
anbefaler en poengtert trepunkts preken i puritansk lavstil, til
David Buttrick (Homiletic) som anbefaler en preken satt sammen
som scener i en film.
Selv har jeg i de senere år hatt enda større glede av å vende tilbake
til retorikken, som jeg tror foregriper og uttaler seg mer presist
om den samme disiplinen. Cicero og Quintillian er ikke å forakte.
James McCroskey har skrevet innsiktsfullt om nyere homiletisk
teori, og mye av det forsøkte jeg å anvende i artikkelen «Talerens
troverdighet i prekener for konfirmanter». Men størst av alt er
Aristoteles Retorikk. Den kan man lese mange ganger, og den som
har forstått den i hele sin bredde og dybde har muligens forstått
alt.

Fjerde nivå, som er lydens og gestikkens nivå:
Litteratur om hvordan prekenen skal fremføres

Quintillian mente pennen var et formidabelt verktøy og et enormt
fremskritt for taleren, men ingen har noen gang, hverken før
eller siden, hevdet at en tale eller preken er en tekst. Prekenen
er lyd og bevegelser og er ikke blitt til før den er fremført. Derfor
er også lydens og gestikkens nivå en viktig meta-aktivitet for en
predikant, med tilhørende prekenlitteratur. Også til dette nivå
kan retorikklitteraturen nevnt ovenfor være nyttig, likeledes en
og annen gestikkhåndbok fra 1800 – tallets England. Men de
morsomste bøkene til dette nivået, er antakeligvis bidragene som
har kommet fra den afro-amerikanske homiletiske tradisjon, slik
som Henry Mitchell Celebration and Experience in Preaching,
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Evans Crawford, The Hum, Luke Powery, Dem Dry Bones, Frank
Thomas, Introduction to the Practice of African American
Preaching.
Ellers er Joseph Webb Preaching Without Notes og James
Shepherd Without A Net populære og nyttige bøker for
predikanter som vil utforske prekenen som muntlig sjanger. Den
morsomste og minst nyttige boka til tema er Walter Ongs Orality
and Literacy.

Stillhetens nivå: Men hva driver vi egentlig med
når vi forkynner og leter etter stoff til prekenen?

På dette siste nivået har vi beveget oss langt fra der hvor
predikanten befinner seg som lørdag kveld sitter og leter frem
innhold til morgendagens preken. Her er vi hos predikanten som
har gått tom for stoff og har trappet ned fra kapellantjeneste til
prostiprest-tjeneste, for etter å ha gjenbrukt alle gode poeng og
motiv i noen år å ha kommet i tvil om det hele og fått innvilget
studiepermisjon, som predikanten har brukt til å søke om stipend
ved et av nasjonens utallige læresteder i teologi. Her er vi helt på
toppen av næringskjeden, på det aller høyeste abstraksjonsnivå,
hvor man ikke preker, men spør hvorfor gjør vi egentlig dette, hva
slags fenomen er dette egentlig?
Forunderlig nok er det på dette nivået at man finner den beste
prekenlitteraturen. Og godt er det, for om man sitter forlatt på
studiepermisjon i Roma i månedsvis, bør man i det minste ha
noe godt å lese på. Jeg nevner titlene i nedadstigende rekkefølge:
Aristoteles Poetikken, Erich Auerbach Mimesis, Walter Ong The
Presence of the Word, Gerald Liu Music and the Generosity of
God, Alexander Deeg “Geist und Buchstabe”.
Dersom man skulle ha en litt tung morgen og trenge til lettere
lektyre i løpet av studiepermisjonen, vil jeg foreslå predikantbiografier. Tidligere nevnte Martin Luther King-biografi av
Richard Lischer er stadig en god bok. Men hva med en titt i
Reggie Williams’ Bonhoeffer’s Black Jesus som en avveksling?
Selv har jeg også skrevet en predikantbiografi i sin tid, nemlig The
Confessionalist Homiletics of Lucas Osiander (1534 – 1604), men
den er nok for spesielt interesserte.

Marita Bjørke Ådland
sokneprest i Slemmestad og Nærsnes
ma855@kirken.no
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Skjønnlitteraturen:
«Ein våg me ikkje har viss um»?
Nokre tankar om kva som inspirerer i
forkynning og forkynningas forarbeid
Å forkynna er å bygga bruer. Me må freista å nå fram til dei me
forkynner for, me må heile tida tenka – og håpa – at orda me
seier, skal gi meining i den situasjonen me forkynner inn i. Me
liker kanskje å tru at Guds ord verkar, uavhengig av oss. Det gjer
det sjølvsagt også. Herrens vegar er uransakelege, som skrive står.
Men det er slik med trua og med livet at ein som regel må ta i eit
tak sjølv for at ting skal fungera og bli noko av. Det veit vi alle.
Det er veldig få av oss som sit og ventar på at søndagens preike
skal detta ned i hovudet på oss ein gong mellom tacomiddagen på
lørdag og søndag morgon. Vi gjer eit stykke arbeid. Dei bevinga
orda kjem ikkje alltid dettande, men vi må bruka det vi har, det
vi kan, det vi trur er godt, det vi sjølv har erfart at fungerer, både
profesjonelt og privat, til andre si og eiga oppbygging. Det er altså
ikkje berre ei åndeleg øving, det er også eit arbeid. Og då er det ei
gåve at nokon har formulert tankar og kjensler i ord som vi kan
låna, slik som vi har det i skjønnlitteraturen: Gode ord til trøyst
og oppbygging, ferdig formulert, nøye meisla ut frå livets brutale
erfaringar og livets gode augneblink.
Eg har hovudfag i litteratur. Lite ante eg at det skulle gi meg så
mange gode inngangar til forkynninga som prest. Skjønnlitteraturen er ein brubyggar av dimensjonar. Det er mange
grunnar til det. Eg vil komma med tre grunnar til at eg så ofte
vender meg eg til skjønnlitteraturen. Den første er gjenkjenningsfaktoren. Den andre er lyrikkens augneblinkssensitivitet og den
tredje er orda i skjønnlitteraturen og orda vi bruker.
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Det er mange flotte tekstar i Bibelen, nokon av dei er blant
det ypparste av litterære perler. Likevel; avstand i tid, ulike
forestillingsverdener, ulike tradisjonar kan gjera det vanskeleg å
fanga essensen, ta til seg det som passar inn i «min» situasjon,
og særskilt i ein munnleg, relativt kjapp overleveringssituasjon
som ei preike eller ein andakt er. Det krev ofte kunnskap om store
linjer, oversikt over tradisjonen, kunnskap om forfattar, kontekst,
namn osv. Og om vi må begynna å forklara for masse, forsvinn
fort den gode augneblinken. (Og dessutan; det er jo ikkje alltid
dei flotte tekstane vi har som oppgåve å preika over. Det kan ofte
vera krevjande tekstar som vi som forkynnarar sjølv synest er
vanskeleg stoff). For ikkje å bli misforstått; bibeltekstane utgjer
sjølvsagt basisen for det vi forkynner, anten det er søndagens
gudsteneste eller grafverd, vigsel eller andakt på sjukeheimen. Det
er bibeltekstane som skal utleggast på ulikt vis. Eit dikt av Hans
Børli eller eit sitat av Agnar Mykle kan sjølvsagt ikkje erstatta
bibelteksten. Men det kan definitivt utfylla den, gi den ny og
utvida meining, og den kan bevega og opna opp, fordi den skapar
gjenkjenning, er augneblinksensitiv og er av høg språkleg kvalitet.
I møte med pårørande i gravferder overraskar det meg ofte kor
like liv mange har levd. Ikkje i den forstand at eg tenker det var
kjedelige liv eller uinteressante liv. Men om ein skal ha gravferd
for ein t.d. 85 år gammal mann, fødd og oppvaksen på same stad,
handlar det veldig ofte om det same; glad i å vera i skogen, gå
på ski, dra på campingtur, søndagsturar, frivillig engasjement,
nøysomhet, respekt for naturen og for andre menneske.
Forfattaren Lars Saabye Christensen sa ein gong noko slikt om sin
eigen skrivekunst: «Skriver man lokalt nok, blir det universelt».
Difor trur eg strengt tatt omtalen av mannen over kan gjelda både
bygd og by. Mange i denne generasjonen har god allmenndanning
slik at namn som Rolf Jacobsen eller Hans Børli er kjente for
mange. Og sjølv om Roland Barthes i 1967 erklærte «forfattarens
død», tenker eg at nettopp kjensla av slektskap med ikkje berre
det som blir skrive, men også forfattaren sjølv, kan bety noko
her. Det er noko vakkert med at eit vanleg liv finn sine ord og sitt
språk også i ein diktarpenn. Når skogsdiktaren (vi må kunna kalla
han det!) Hans Børli skriv om døden i sitt dikt «Slik forlater du et
bål», så er det ei gåvepakke av gjenkjenning både i ord og bilde for

Skjønnlitteraturen: «Ein våg me ikkje har viss um»?

15

den som er glad i naturen: «Slik du en høstdag inni / tømmerliene
/ forlater et bål / som ennå brenner (…) / Slik / skulle jeg ville
bryte opp / fra dette livet.» Gjenkjenning er ein nøkkel i all
formidling og særskilt i forkynning, meiner eg. For at menneske
skal opna opp for ein bodskap, må det vera noko i oss som gir
gjenklang i det vi høyrer. Om det som blir forkynt, ikkje verkar
å angå oss, skjer det ikkje noko med oss. Om vi høyrer nokon
ord som er kjent, også i ei setting som er ukjent og der det kan
vera lett å kjenna seg framandgjort (t.d. gravferd), vil vi plutseleg
høyra etter, høyra til, vera ein del av noko, kjenna at det er plass
for oss. Og så har tilhøyraren glidd inn på ein våg han ikkje har
visst um, og tenker kanskje: det er også for meg, det presten
snakkar om. Då har vi som kyrkje bygd bru, og det er verdifullt!
Eg trur at vi som prestar kanskje er flinkare til å nytta ein poetisk
stil med inspirasjon frå skjønnlitteratur og lyrikk i gravferd og
vigsel enn i søndagspreika. Eg trur ikkje vi skal vera redd for å
bruka det meir der også.
Lyrikken er særskilt godt eigna i ulike former for forkynning.
Lyrikken er svært ofte det vi kallar augneblinksensitiv. Den fangar
opp, i få ord (ofte) og svært presist, kjensler, både store og små.
«Jeg lengter etter deg. / Et rom står avlåst i kroppen min. / Alle
tingene fins der og avtrykkene / av det korte livet ditt, flyktige …»
Det er Kolbein Falkeids ord. Eg kan ikkje tenkja meg ein betre
måte å beskriva lengsel på; etter eit barn, ei dotter, eit søsken.
Rom å gå inn i, rom å låsa opp, rom å ikkje orka å gå inn i – dei få
orda seier så mykje. Dette forstår vi. Det er trøyst i gjenkjenninga
også. Og som forkynnarar veit vi at orda har vekt og tyngde nok
til kanskje å gi meining inn i dei pårørande sin situasjon, fordi
diktaren sjølv opplevde å mista eit barn. Det er så viktig for oss at
orda ikkje lyg. Lyrikken lyg sjeldan.
Når eg sit i bilen og høyrer på radio og det plutselig kjem ein
åttitalslåt, er eg brått tilbake til dei glade åttiåra; til seglarsko,
mohairgenser, tennis-sokkar og Levis-bukser. Du verda! Og det
verste av alt er at eg framleis kan alle orda i den songen eg ikkje
har høyrt på 30 år! Det seier noko om kjensler, om augneblink,
om kor sterkt songen, musikken og orda lever i oss og pregar
oss. Eg trur at vi som forkynner, skal ta innover oss at også i våre
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samanhengar gir det meining å spela på kjensler (til ei viss grad).
For kjenslene opnar noko i oss. Vi blir bevega. Eit dikt kan skapa
gjenkjenning, det kan fortelja oss at andre har hatt det slik som
vi har det akkurat no, og det kan få oss til å forstå at vi står i ein
samanheng.
Bruken av skjønnlitteraturen og særskilt lyrikken skapar også
inntrykk av at vi som kyrkje, føreheld oss til den verda som er
utanfor det reint kyrkjelege, og det er jo den verda dei fleste
(inkludert oss sjølve) stort sett lever i. Dette skapar ei kjensle av
å høyra til, at ein høyrer saman. At eins eige liv og tru (uansett
om den kjennest sterk eller svak) blir omfamna i kyrkjerommet,
fordi ein kjenner att sitt eige liv her. Det i seg sjølv har ein
verdi. Eit godt døme på ei slik erfaring var då eg brukte diktet
«Hentet» av Johan Grip i ei preike på allehelgenssøndag (ikkje
minnegudsteneste, men høgtidsgudsteneste). Alle som har henta
eit barn i barnehagen, har opplevd det same; barnet som kjem
springane mot deg med opne armar og jublar av fryd mens dei
andre barna står rundt og ropar «du er henta». Diktet sluttar slik:
«Når også jeg en gang / får øye på / at noen står i porten / og skal
hente meg / da håper jeg / at det vil skje / nøyaktig slik.» Slik
får den kvardagslege erfaringa av å henta i barnehagen (sjølv om
det ikkje alltid har vore så idyllisk – med skitne parkdressar og
slitne barn) eit slags himmelsk overbygg – og vice versa. Og det
er kanskje det aller viktigaste; at det å skulla døy og komma Gud
i møte er ei hending som eg kan relatera meg til. Er ikkje det ein
nærleik vi vil ønska å skapa på allehelgenssøndag? Å snakka om
døden utan fryktbilete? Den erfaringa som diktet representerer,
kan vera meir allmenn, slik eg ser det. Skjønnlitteraturen kan
opna himmelrikets løyndommar for oss. Tenk det! Når eg bruker
lyrikken, er det ikkje for at ting skal vera vakkert, men fordi det
skal gi meining, opna opp, vera ord for det som vi menneske av og
til kjenner er nærast useieleg.
Eg blei svært begeistra då Erling Pettersen erklærte at skjønnlitteraturen skulle vera staden han henta inspirasjon til 1. juledagspreika 2019 (NNK nr 5, 2019). Det er ei stor anerkjenning
av skjønnlitteraturens muligheit og kvalitet i preikearbeidet:
«Fremfor å brette ut kommentarenes eksegese, velger jeg å gå
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til skjønnlitteraturen, vel vitende om at Johannesprologen også
hører med blant verdenslitteraturens perler». Med mitt hovudfag
i litteratur veit eg at eg har ei vinkling inn mot forkynninga
som kanskje ikkje er heilt som alle andre sine. Gleda mi over
Pettersens tekstgjennomgang handla nok også om at det låg
ei anerkjenning av litterære vinklingar inn mot bibeltekstane i
det han skreiv. Mi subjektive oppleving er at mange prestar har
hatt ei tendens til i litt for stor grad å frykta det å gå utanfor den
grundige eksegesen som hovudinnfallsvinkelen til preika. Og no
bannar eg sikkert i kyrkja. Eg er sjølvsagt oppteken av eksegese.
Eksegesen er forarbeidet, gravearbeidet, grunnarbeidet og
grunnmuren. Men preikearbeidet er også kommunikasjonsarbeid.
Det handlar ikkje berre om å grava, det handlar om at noko
må veksa fram, opp og ut også. Notto R. Thelle seier det godt i
forrige utgåve av NNK: «Jeg sier av og til at god teologi – og en
god preken – må være poetisk eller musisk. Det betyr ikke at vi
skal lage poesi og skrive dikt … men vi må la våre ord ha noe av
poesiens og musikkens kraft som ligger i alt det som ikke sies …
det som vibrerer videre når det siste ordet er sagt.» Akkurat slik
må det vera! Preikearbeid er å grava nedover og innover, men det
er også ha auga opne for eiga samtid, eigne straumar, relasjonar
og kommunikasjon. Her kan vi med fordel venda oss til stemmer
frå vår tid som seier noko om det å vera menneske i ei moderne
verd; Jon Fosse, Rolf Jacobsen, Svein Ellingsen, Hans Børli,
Jens Bjørneboe, Eeva Kilpi, Helge Torvund… Vi bevegar ikkje
kyrkjelyden kun med bibelkunnskap. Vi bevegar når det vi seier,
gir gjenklang i livet til dei menneska som høyrer. Og det krev at
vi først grev, sidan løfter blikket utover og oppover. Og dessutan,
eg seier som Erling Utnem: «På landets prekestoler ligger det
en usynlig hilsen fra hele menigheten. Der står det: Vi vil se
Jesus. Hilsen menigheten.» Vi skal ikkje laga lettvinte preiker.
Men vi kan godt senka skuldrene litt, så det ikkje blir teologisk
flisespikkeri for spesielt interesserte eller teologiske utlegningar
som ikkje kommuniserer, der oppe frå preikestolen. Preika må
heller bli nokre minutt som får berget til å opna seg og kjeldor
springa slik at dei som høyrer på, seglar inn på vågar dei ikkje
har visst um. Som han sa, eplebonden og diktaren frå Hardanger.
Det handlar ikkje om å velja mellom god teologi og kjensleladd
preik. Det handlar om å skapa god teologi om til god forkynning.
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For orda vi bruker, skapar noko. I rommet, i oss som snakkar, og
i den som tek imot. Det er ikkje likegyldig kva ord vi bruker. Det
er ikkje likegyldig korleis språket vårt er. Det er ikkje utan grunn
at talekunsten, retorikken, er eit eige fag.
Preikearbeidet begynner ikkje den dagen eg sit ved pulten for å
skriva. Det begynner den dagen eg les søndagens tekst. Og sidan
kvernar det rundt, og eg plukkar opp sitat frå radio, tv, aviser,
dikt som dukkar opp, samtalar eg har med menneske, litterære
sitat, ting eg har lest... Preika blir ikkje til i eit vakuum, men den
viktigaste delen av den blir til der livet blir levd, saman med og i
møte med andre menneske. Slik får ho liv og relevans, håpar eg.
Så hender det at det, også for meg, held med bibelteksten. Når
orda kjennest overflødige eller allereie er for mange. Då er det
kanskje nok med bibelens eigen skjønnlitteratur. For alt har si tid,
som skrive står.
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Prekenpoetikk
Prolog

Alle vet at en tekst, et dikt, så vel som en preken, alltid er mer
enn summen av sine ord. Mystikken ligger i forbindelsen mellom
ordene, i formen og i språklige virkemidler.
Johan Sebastian Welhaven var en av de første på norsk jord som
skrev om det å skrive dikt. Han skriver i ”Digtets Aand”:
Hvad ei med Ord kan nævnes
i det rigtige Sprog,
det Uudsigelige,
skal Digte røbe dog. (Nyere digte 1844).
Denne mystikken, eller overskridelsen, er vel det en predikant
også håper på at skal skje i en preken.

Tekstens hva, hvordan, hvorfor

Poetikk er et begrep som stammer fra diktekunsten. Selveste
Aristoteles er ordets stamfar, men samtidsforfattere har
hentet fram begrepet og bruker det som aldri før. Poetikk kan
i klassisk forstand defineres som diktekunstens vesen, med
dens former og virkemidler, slik den viser seg i en forfatters
verk. Den nåtidige forståelsen av begrepet av poetikk går mer
i retning av en forfatters refleksjon over egen poetisk praksis,
eller en tekst om hvordan det er å dikte. Denne siste bruken av
poetikk-begrepet er mer praktisk-litterær enn teoretisk (Helge
Ridderstrøm 2019).
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Refleksjoner om diktekunsten er nærmest blitt en egen litterær
sjanger. Både danske Pia Tafdrup og Søren Ulrik Thomsen har
skrevet egne poetikk-dikt eller tekster. Kan hende skyldes denne
oppblomstringen en fornemmelse av poesiens død, at en gjerne
vil forsvare hva en holder på med. Men det kan like gjerne handle
om en økt interesse for skriving, å komme nærmere diktningens
innerste vesen, og å vie oppmerksomhet til både dens former
og virkemidler. Ikke bare poeter, men også skjønnlitterære
forfattere har i de senere årene gitt ut tekster innen poetikkens
område. Forlaget H Press ga ut Serie Imperativ i 2004, hvor ulike
forfattere ble bedt om å skrive, med overskriften «hvorfor skrive
hva hvordan». Serien ble lansert med bøker av blant annet Øyvind
Berg, Tone Hødnebø, Thure Erik Lund, Kristine Næss og Ole
Robert Sunde.
Kan forfatteres refleksjon om skriveerfaring, skrivekunst og
skriveoppdrag være relevant for en predikants skrivesituasjon? Ja,
det er jeg nysgjerrig på. Jeg forsøker å finne en overføringsverdi.
Derfor lanserer jeg begrepet prekenpoetikk. Hva mener jeg med
det? Svarene på disse spørsmålene vil kunne lede oss i riktig
retning: Hva gjør du i prekenen, og hvorfor gjør du det slik? Og i
tillegg: Hvordan skriver du preken?

Hvorfor interesser jeg meg for prekenpoetikk?

Jeg tror jeg ønsker å bli mer bevisst på hvordan jeg skriver
prekener, kirkeår etter kirkeår. Jeg ønsker å komme nærmere
både hva jeg vil oppnå når jeg preker, og hvordan jeg tror jeg kan
få det til. Selvfølgelig er jeg også interessert i å vite mer hvorfor
jeg noen ganger synes jeg ikke får det til. Min erfaring er at det
snakkes altfor lite om dette blant oss predikanter. Hvor kan slike
samtaler finne sted?
For mens prekens innhold diskuteres i et større arbeidsfellesskap,
i tekstgjennomganger og på ulike prekensider på nettet, er selve
prekenskrivingen mer som et enkeltmannsforetak å regne. Her
ligner predikantens arbeidssituasjon mye på forfatterens. Så
kanskje deres poetikker er et sted å finne trøst og inspirasjon, når
vi leser om hva forfattere og poeter i vår tid sier om det å skrive?
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Jeg skulle gjerne tatt utgangspunkt i leserbetraktninger fra Serie
Imperativ i fortsettelsen, men slik ble det ikke. Da jeg hadde
stått lenge nok på venteliste til at jeg kunne regne med å få en
hentemelding fra biblioteket, ble jo alle filialer lukket ned, som
følge av koronaviruset. I det følgende vil jeg dermed reflektere
over ulike utsagn i en bok som allerede hadde rukket å komme i
hus, Om å skrive. Hans Olav Brenner har i denne boka gjengitt
samtaler med ulike forfattere om deres skrivevirksomhet, utgitt
på Kurér forlag i 2011. Prosjektet handler om å komme på
innsiden av den ensomme og intime virksomheten det er å skape
litteratur, sies det i forordet. Jeg velger å trekke fram noen sitater,
og knytter dem an til mine kommentarer om hvordan disse kan
være relevante for oss prekenskrivere.

Begynnelsen

I Ordet var begynnelsen. Eller var det ikke slik? Noen ord må i
alle fall få æren av å utgjøre begynnelsen, og det er ikke likegyldig
hvilke. Trude Marstein sier hun er opptatt av å finne en god
åpning på en romanfortelling, men innrømmer samtidig at hun
ikke synes de blir noe gode, selv om hun jobber mye dem og
skriver dem sent i prosessen (Marstein i Brenner 2011, s.114).
Hun sier at i begynnelsen gjelder det å skape en stemning, å
fengsle leseren, uten å gå for mye på akkord med seg selv. Hun
sier videre at noe som ofte kan gjøre en åpning dårlig, er at
forfatteren har lagt for mange opplysninger inn, på en for lite
elegant måte.
En god åpning er alfa og omega, også for en god preken. Alle
momentene som Trude Marstein nevner, vil jeg mene også gjelder
for en preken.
Jeg skriver nesten alltid åpningen først. Det er som om jeg må
starte på samme sted som tilhøreren starter fra. Jeg forsøker
å sette an tonen, uten å bli forklarende. Ofte bruker jeg mye
tid på de første avsnittene, men kanskje mindre og mindre jo
lenger ut i prekenen jeg kommer. Så hva da med avslutningen,
hvor mye oppmerksomhet får den, for den må vel også være
viktig? Irene Engelstad, som har vært redaktør for mange kjente
norske forfattere i Gyldendal forlag, har også hatt en samtale
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med Brenner. Engelstad sier at hun nesten alltid ber om en
samtale med forfatteren om romanens slutt. Fordi slutten er det
som skal gi teksten meningsfylde, og på en måte peke tilbake på
begynnelsen. På samme måte som begynnelsen kanskje foregriper
slutten. Å finne den riktige slutten er en alvorlig og viktig sak
(Engelstad i Brenner 2011, s.144). Som et eksempel på en god
avslutning nevner hun avslutningen i Knausgård først bind i Min
Kamp, som tar opp igjen tema fra starten; døden og faren. Dette
finner jeg det nødvendig å tenke på: at slutten må være i tankene
allerede ved begynnelsen.

Om mening og setning

Når vi synes vi har fått til en god preken, tror jeg det handler om
at alt stemmer. At vi får til å formidle det vi synes er god teologi,
at vi har vært tett på bibelteksten, at vi har likt å skrive den. Og
kanskje sist men ikke minst, at setningene er gode.
Jeg tror ingen predikant vil mene at setningene er ubetydelige,
men det er som om helheten ofte blir viet større oppmerksomhet.
I en preken er det ofte flere poeng predikanten vil komme
innom, så da kan overgangene bli noe lemfeldig behandlet. Noen
forfattere er mer opptatt av setninger enn andre. Per Petterson
sier:
Litteratur på et rimelig ambisiøst nivå må ha sin
kunstneriske begrunnelse i hver eneste setning. Jeg mener det
må være en grunn til at du skriver det du skriver, grunnen
må finnes i den setningen (Petterson i Brenner 2011, s.51).
Med en slik forståelse kan skrivingen bli et langsomt prosjekt,
kan jeg tenke. En tid mange prekenskrivere ikke synes de har.
Petterson sier da også at han kan sitte å vente på en setning.
Hvor lenge kan en prest vente på en preken? Likevel synes jeg
det er noe inspirerende i en slik måte å tenke om prekenen på, at
kvaliteten og kausaliteten kan gjenfinnes på setningsnivå. Det er
ikke åpenbart for meg hvordan dette er mulig å få til, men jeg tror
det gjør en forskjell å ha dette som en ideal. En preken er jo ikke
så lang, så hver setning bør ha sin berettigelse, ha et kunstnerisk
ambisiøst nivå, for å lene meg til Petterson.
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Om å skrive og om å streve

En annen forfatter som neppe har ventet så mye på sine setninger,
er Karl Ove Knausgård. Få andre forfattere har produsert så mye
på så kort tid. Samtidig er han åpen på at han ventet lenge på at
skrivesperren skulle slippe taket. Da benyttet han er kur som er
velkjent hos mange forfattere: Å sette seg ned, skrive så fort som
mulig, så lenge som mulig, så lite kritisk som mulig, og på den
måten frigjøre seg fra sperrer og hemninger.
Det handler mye om å ikke tenke på hvordan det jeg skriver
ser ut, hvordan det virker, og ikke prøve å være flink
(Knausgård i Brenner 2011, s. 90).
For enhver predikant som strever med å komme i gang med
prekenen på en fredags ettermiddag kan det høres herlig ut
at det finnes en kur. Kan det ikke-kritiske og det ikke-flinke
være en farbar vei? Men i det tilfellet, kan en predikant tillate
seg en så fri holdning? Er det ikke mer som står på spill i
formidlingssituasjonen for en predikant enn for en forfatter?
Jo, det er åpenbart store forskjeller. Det nytter vel ikke helt
for en predikant å bare preke ukritisk det som faller en ned i
skriveøyeblikket. Som teologer vet vi at den kritiske tilnærmingen
til tekst er en av våre hoved-kompetanser. Det er dessuten
vanskelig å holde unna bevisstheten om at prekenen vil ha
tilhørere. En preken er jo ikke bare en skrevet tekst, men blir til
nettopp i det den ”virker” hos den andre. Likevel, som metode
tror jeg det fungerer godt for å løsne på skrivetøyet også for en
predikant. Når alt stopper opp, så bare skriv!
Eller hva med å prøve Solstads metode? Han forteller at ”…når jeg
står helt fast, så hyler jeg” (Solstad i Brenner 2011, s. 127). Solstad
sitter altså ved skrivemaskinen og hyler så høyt han kan, da løsner
det. Han sørger riktignok for at ingen er i nærheten. Akkurat
det siste kan jo være et godt tips å følge, hvis ikke kan jo mange
kolleger på prestekontoret (eller familien i heimen eller naboer)
bli ganske skremt før helgen.
Et annet sted sier Knausgård at ved å skrive mye utvikles et
håndverk, og jo bedre man behersker det, jo friere blir man.
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Det er som å male. Når man kan det, så kan man også
uttrykke seg selv gjennom det. Men det må aldri være noe
man strekker seg etter. Det må være noe man erobrer, på en
måte, og så kan man skrive
(Kanusgård i Brenner 2011, s. 94).
Kanskje betyr det for oss predikanter at jo mer vi skriver, kanskje
uansett sjanger, jo større sjanse er det for at en kan erobre dette
håndverket som gjør at en kan preke med en større frihet?
Men hvor mye er hardt arbeid, og hvor mye er talent? Mange
forfattere har gått ett år eller flere på skrivekunstakademier,
noe de færreste prester gjør. Like fullt, vi er også avhengig
av skrivingen som et verktøy for å foreta en av våre viktigste
arbeidsoppgaver i vårt virke. Det er ikke sikkert vi tenker at vi
skal skrive kunst, men vi skriver også for å formidle, og å behage.
Finnes det et håndverk vi kan lære for å skrive gode prekener?

Det bare skjer

Jon Fosse skrev i en essaysamling tidlig i sin karriere, og
siterte Martin Heidegger, at det er de beste kunstnerne som
setter håndverket høyest. Men Fosse sier han vil heller ”…
løyne enn å syne fram verkemiddel. Det tyder likevel ikkje at
dei ikkje er der” (Fosse i Brenner 2011, s.123). Interessant nok
vil da heller ikke Fosse snakke så mye om håndverket eller de
litterære virkemidlene han eventuelt benytter seg av. Kanskje
vil noen tenke at Fosse er en av de forfattere som har et mest
gjennomtenkt forhold til virkemidler, for eksempel at de
karakteristiske gjentakelsene er nøye valgt ut, men Fosse sier til
Brenner:
Eg har min måte å spele og synjga på, kan du seie. Og eg
har ikke valt noko av det, det er berre blitt slik. Det er slik eg
skriv. (Fosse i Brenner 2011, s. 127)
I samme avsnitt lener han seg mot et annet Heidegger-sitat som
er oversatt til engelsk; Art happens. Kunst skjer. Det høres jo fint
ut. Men de færreste av oss har vel et kunstpotensiale i oss som
Fosse & co. Hva da med oss?
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Fosse har undervist ved skrivekunstakademiet i Hordaland, og
har vel dermed også anerkjent at å skrive er noe en kan studere,
at det er mulig å få tak på dette håndverket. Som lærer var han
opptatt av å gi elevene både retoriske og narratologisk kunnskap,
men også å formidle allmenn litteraturkunnskap, gi innsikt i at
det finnes gode forfattere som en kan lese. Men lærerfilosofien
gikk aldri ut på å si til elevene at de skulle skrive slik eller slik,
men heller å si: skriv ikke slik. ”Skriv slik som du sjølv klarer å få
det til. Skriv noko som er det det er” (Fosse i Brenner 2011, s.130).
Det er noe frigjørende ved en slik tilnærming, tenker jeg. Alle
skal ikke skrive som Fosse. Senere i samtalen henviser Fosse til
en fortelling om Beckett som hadde prøvd å skrive som Proust og
Joyce, men ikke fått det til. Til sist ender Beckett med å si til seg
selv: ”The vision at last”. Å gjøre det en får til.
Vi skal lese tekst av gode forfattere for å la oss inspirere, men ikke
skrive som dem, det er altså Fosse sitt poeng. Kanskje er det også
gjennom dette ens egen stemme kan finnes og forløses?

Noe står på spill

Jan Kjærstad er en forfatter som har vært opptatt av
fortellerstemmen. Han sier til Brenner:
Jeg tenker ofte på at det er sunt for en forfatter å velge en
stemme hvor det er tydelig at det står noe på spill. At det
brenner, liksom. (Kjærstad i Brenner 2011, s. 178).
Når jeg leser dette med tanke på predikantens prekestemme, kan
jeg kjenne at jeg blir engstelig, for selv er jeg ikke så begeistret
for de glødende pastorstemmene. Men så fortsetter Kjærstad: Og
det kan godt være en lavmælt stemme. Her henviser Kjærstad
til Knausgård som har et vanvittig fortellerdriv gjennom de mest
trivielle situasjonene, han får til å vise at hverdagen brenner.
Overført til en prekensituasjon, handler det om å lete fram den
stemmen i (bibel)teksten, eller i det en vil si, som får fram dette
drivet. Ulempen med å preke over de samme tekstene igjen og
igjen kan være at det som det skal prekes over virker for kjent,
nærmest trivielt. Med inspirasjon fra Kjærstad betyr det at i
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enhver fortelling det skal prekes over, eller i en prekensituasjon,
er det påtrengende å lete fram den stemmen hvor det gjør en
forskjell om den får lyde eller ikke. Er det mulig å finne den
stemmen hvor det virkelig står noe på spill? Tror jeg på det?

Å ta vekk

Alle forfattere jeg har sitert fram til nå er romanforfattere. Ikke
før jeg leste Brenners samtale med Ingvild H. Rishøi slo det meg
at prekens nærmeste litterære slektning må være novellen. Den er
jo en kort fortelling, som dermed bør ha noen stramme rammer.
Rishøi har også reflektert nøye over et håndverk som hun benytter
seg av i skrivingen: Å gi passe mye informasjon til rett tid, sånn
at leseren vil lese videre. Å blande refleksjon og beskrivelse på en
spennende måte. Å lage presise bilder, slik at det blir enkelt å se
for seg hva som foregår (Rishøi i Brenner 2011, s.186). Alle disse
punktene mener jeg har overføringsverdi til en preken, hvor også
elementene må komme i riktige porsjoner og på riktig måte. Men
hvordan blir en novelle til?
Rishøi forteller til Brenner at hun har sin egen metode: Hun
bruker mye tid på å samle råstoff, som hun bare skriver på hulter
i bulter. Så skriver hun ut alt på papir og legger det utover golvet.
Så begynner å klippe og teipe. Slik flyttes scenene rundt og danner
til sist den korte fortellingen som skal fortelles.
Jeg lar meg fascinere! Aller først over å ha så stor respekt og
samtidig være så raus med råstoffet. Jeg kan noen ganger tenke at
når jeg skriver prekener, så må jeg vite helt sikkert hva et avsnitt
skal inneholde, hva jeg skal bruke det til, hvor hen i prekenen
det bør komme. Men denne metoden virker frigjørende på at
det handler først og fremst om å samle mye materiale. Deretter
starter redigeringen, for deretter å ta vekk det overflødige. Dette
siste tror jeg de fleste predikanter bør gjøre mer av.
En annen forfatter skriver også noe om det å ta vekk unødvendige
småord. Vigdis Hjort skriver ofte fort og lett. I etterkant jobber
hun mye med å gå gjennom tekstene sine i etterkant for å ta
vekk småordene, som for eksempel ”nok”, ”hele”, ”ting”. Det
er de som forsinker. Farten i teksten er viktig, sier hun (Hjort i
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Brenner 2011, s.79). Der er det noe å lære. Jeg synes også det er
noe trøstende ved å høre at selv profesjonelle skrivere må utføre
denne utlukingsjobben i etterkant. Alt dette, for å komme inn til
det vesentlige.

Epilog

Så hva har lyttingen til samtalene med disse forfatterne tilført min
egen refleksjon om det å skrive? Er jeg kommet nærmere en mer
bevisst prekenpoetikk?
Først og fremst blir jeg glad over å tenke at det finnes mennesker
som har det å skrive som sitt virke på denne jord. Og at deres
streben etter å finne setninger, stemme og struktur ligner på det
jeg som prekenskriver også baler med. Slik finner jeg en mening i
at det finnes et skrivende fellesskap. Selv om våre tekster har ulike
intensjoner, form og virkefelt.
Dernest tror jeg at å lese andres refleksjoner om egne tekster kan
hjelpe meg til å utvikle ”det tredje øret” som Vigdis Hjort snakker
om. Dette som gjør at en faktisk kan høre eller forstå hva det er
en selv skriver, slik at en også kan se svakhetene, og har mulighet
til å endre. Samtidig har jeg som mål for videre prekenskriving å
låne litt av selvbevisstheten til Dag Solstad, som ofte kan si til seg
selv: ”Ha! Det holder!”
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Liturgisk og dialogisk teologi
– ulike føringer for kirkens
ritualer? En refleksjon
Hensikten med denne refleksjonen er å belyse én problemstilling
som er i ferd med å presse seg fram i det kirkelige praksisfeltet
akkurat nå, som berører liturgisk teori så vel som liturgisk
praksis: spørsmålet om hvordan kirken ivaretar liturgisk
troverdighet i dialog med en virkelighet som er stadig mer
pluralistisk. Utgangspunktet er to artikler publisert i tidsskriftet
St. Sunniva 2/2019, et nummer som rettet maktkritisk søkelys
på kirkelige handlinger, nærmere bestemt bryllup og begravelse.
Disse artiklene, lest sammen, byr opp til et aktuelt og ambivalent
resonnement:
Hvor viktig er søndagens gudstjeneste som tolkningsnøkkelen
til øvrige kirkelige handlinger, og hvordan gir dette mening i
sammenhenger der vi er utfordret til å åpne liturgiens rom for å
inkludere mennesker av annen tro og livssyn? Hva betyr det at
gudstjenesten – stedet hvor vi kommer sammen for Guds ansikt
og feirer Kristi oppstandelse – er den avgjørende referanseramme
for begravelser i kirkens rom? Må vi i praksis fire på dette kravet
for å inkludere annerledes troende, eventuelt utvide forståelsen
av hva en gudstjeneste er, eller finne et annet referansepunkt for å
skape det rommet vi trenger?
Artiklene jeg sikter til er Ingeborg B. Sommer: ”Hva verden
krever og troen gir. Et maktkritisk blikk på strukturer som gjør
seg gjeldende i dagens gravferdspraksis” og Anne Anita Lillebø:
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”Gjestfridom: korleis kyrkja kan møte menneskje mad anna tru
og livssyn i samband med gravferd.” Skisseres det her i realiteten
to vidt forskjellige svar på hva som er de kirkelige handlingers
(her: begravelsens) sentrale og bærende kraft, eller er den
tilsynelatende motsetningen mellom liturgisk og dialogisk teologis
føringer et overflateproblem? Spørsmålet angår hvordan vi forstår
og begrunner de liturgiske valgene vi gjør i kirkerommet og
manøvrer mellom ulike sterke hensyn.

Gudstjenesten som tolkningsramme

Sommer reflekterer over kirkens gravferdspraksis i en ny tid.
Hun drøfter hvordan de økende forventningene om personlig
tilpasning av ritualet utfordrer vår bevissthet om hva som er
gravferdens bærende kraft og premisser. Hennes posisjon er
preget av interessen for liturgisk teologi og premissene for
gudstjenestefellesskap. (F. Modéus m.fl.) Hun viser hvordan
utviklingen de siste (100-) 20 årene har ført til et større fokus
på den avdødes unike person, livshistorie og meritter, altså et
individuelt perspektiv på gravferden fremfor et gudstjenstlig. Med
gudstjenesten som tolkningsramme vil fokus være på kjærligheten
som er sterkere enn døden, den vil kaste evighetens lys over livet
og avskjeden, og understreke at den døde blir sett og møtt av Gud.
Men erfaringen tilsier at liturgiens symbolske uttrykk ofte tones
ned.
Kisten kan være enkel eller prangende, de levende lysene
er flyttet fra alteret som symbol på Guds nærvær, til noe vi
vurderer som pent. Kristuslysets tydelige budskap om lyset
som overvinner mørket, drukner i et hav av lys som ikke peker
mot evigheten, men som kanskje døyver noe av smerten (…)
(s. 45)
Som kirke har vi lagt bak oss frykten for fortapelsen og
avlatshandelen som svar på denne, men ikke kommet fri av
trykket som fortsatt kan gjøre avskjeden til et spørsmål om
ressurser. I ytterste konsekvens risikerer vi å håndtere gravferden
som en slags moderne event eller siste statusoppdatering på
sosiale medier, der den avdøde fremstår som sitt eget sentrum
og referansepunkt. Det kan ses som markedslogikkens press på
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individet omsatt til et selvrealiserings-jag som ikke kjenner noen
grense: ”I stedet for at gravferden leder oss nærmere nådens Gud,
står vi i fare for å synge med i det koret som lærer oss at hver og
en av oss ikke er mer enn det vi klarer å vise frem, realisere og får
anerkjennelse for.” (s. 46)
Slik jeg leser artikkelen løfter Sommer frem særlig to poeng.
Det ene er betydningen av å fastholde gravferdens karakter av
gudstjeneste, der den døde så vel som de levende inngår i nådens
fellesskap båret av Guds fullkomne kjærlighet. Det andre er
selve friheten som ligger i dette; fra alle krav til selvrealisering
og måloppnåelse og ettermæle. Den døde kan endelig hvile.
Liturgiens sentrum er ikke den døde, men den oppstandne. ”Kan
det kristne menneskesynet gå tapt hvis vi lar menneskers ønske
om selvrealisering bli en del av kirkens teologi og språk? Kirken
må alltid holde frem at det mennesket som verden anser som
mislykket, er verdifullt for Gud.” (s. 50)

Et kontekstuelt perspektiv

Lillebø har i sin tekst en helt annen innfallsvinkel til gravferdens
ritual og teologi. Hennes utgangspunkt er egen erfaring med å
tilrettelegge og lede en alternativ gravferd i kirkens rom, hvor
den avdøde selv var buddhist, men familien ønsket prestens
ledelse. Hun beskriver en formelt avklart, teologisk gjennomtenkt
og grundig prosess, i tett samarbeid med nærmeste pårørende.
Resultatet ble en seremoni satt sammen av både buddhistiske
og kristne rituelle elementer til en form og et innhold som
ga trygghet, gjenkjennelse og rom for sorgen for de mange
deltakende. Disse utgjorde en blandet religiøs forsamling.
Vi meinte at å legge den nye riten tett opp mot kyrkja sin
ville skape ei slags rytme å kjenne seg att i og gi grunnlag for
fellesskap, og utlaup for både sorg og takksemd. Og vi ynskte
å ha med klokkeringing, tekstlesing, minnetale, song, musikk
å lytte til, stillheit og den aronittiske velsigninga utan korsets
tegn ved jordpåkastinga. Bøn vart erstatta med chanting.
Etterkvart viste det seg at bibeltekstar ikkje var ynskt, heller
ikkje salmar (…) (s. 59)
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Poenget her er ikke nødvendigvis å fjerne korsets tegn, bønn og
Bibel, men å ta menneskene det gjelder, som søker kirkens rom,
på dypeste alvor. Lillebø peker på hvordan blandingsidentitet og
flytende religiøs tilhørighet er blitt stadig vanligere på tros- og
livssynsområdet. Folk relaterer i mindre grad til kirkelig autoritet
og tar seg større frihet til egen ritualisering, mange kjenner seg
myndige og kompetente spirituelt, religiøst og rituelt. Dette
er realiteten som kirken må forholde seg til. Eksempelet hun
presenterer viser at meningsskapende seremonier er mulig i
praksis, som religionsdialog ”nedenfra”. Spørsmålet som følger
er hvordan vi skal forstå det religionsteologiske grunnlaget og de
etiske implikasjonene for ekklesiologien.
Kyrkja treng å inkludere ein etisk refleksjon i ekklesiologien
ikring tilhøve mellom makt, tryggleik, sårbarheit og
gjestfridom i møte med både eigne medlemmar og dei religiøst
sett andre. Korleis respektere individet sin autonomi og
samstundes skape fellesskap? (s. 61)
Den religionsteologiske posisjonen Lillebø viser til har basis i
katolsk komparativ teologi og knytter særlig an til kategorier som
sårbarhet, gjestfrihet og ”philoxenia – kjærleik for framande.”
(M. Moyaert) Poenget er at gjestfriheten og kjærligheten til
fremmede er relasjonelle kvaliteter som gir rom for den andres
annerledeshet, og samtidig åpner for å inkludere den religiøst sett
andre i vår horisont. Dette er i tråd med kirkens oppgave i verden
som tjenende kirke for alle mennesker.
Det vil seie ein måte å møte andre på som ikkje er autoritær,
men relasjonell og femnande. Medveten om at den andre er
heilt annleis, kan vi likevel og i openheit møte den andre. Vi
treng korkje å definere den andre eller å forstå, men bli med
på ei felles respektfull reise der vi kan lære av kvarandre. (s.
63)
Vekten ligger på den utvidede kontekst, på dialogens etiske
rom og det fellesskapet som oppstår her. I dette perspektivet
synes gudstjenesten som tolkningsramme å være erstattet
med gjestfriheten og kjærligheten som referansepunkt og
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meningsskapende sentrum i gravferdens ritual. Må vi som prester
velge ståsted utfra hva situasjonen krever, eller er det mulig å
holde sammen så vidt ulike tenkemåter og idealer?

Liturgisk versus dialogisk teologi

Den liturgiske teologi og praksis er sakramentalt forankret
og søker tilbake til kildene, til det umistelige i de ur-kirkelige
symboler, for å si det kort (Thomassen og Lomheim 2013 kap.
5). Den dialogiske teologi og praksis er kontekstuelt orientert og
opptatt av det gjensidige møte med den Andre, i åpenhet for den
konkrete erfaringen og erkjennelsen som oppstår der (Fagerli
m.fl. (red.) 2016 s. 12 ff). Den liturgiske teologien vektlegger det
kirkelige symbolspråkets dybdedimensjon, mens den dialogiske
teologien vektlegger forsamlingens fellesskapspotensiale - i denne
sammenheng kan det kanskje kalles breddedimensjon.
Vi kan følge denne kontrastlinjen videre. Gordon W. Lathrop,
anerkjent liturgiker på protestantisk grunn, argumenterer i
Central Things (2005) for en skjerpet bevissthet på de sentrale
ting i den kristne gudstjeneste: ordet og bønnen, bordet og
sendelsen, badet og forsamlingen. Det er her de avgjørende kilder
til mening og håp finnes. Det er gjennom disse fundamentale
bestanddeler troens innhold og mysterium formidles. Måten det
utøves på har stor betydning, det er ikke likegyldig hvordan det
skjer:
The ways the Christian faith is acted out, symbolized,
spoken, and publically done when we gather together as a
church matter immensely to anybody who wonders whether
Christianity has anything to offer today to people who search
for meaning. (…) Hospitality therefore requires that our
worship services should be clear about the sources of meaning
among us, about the basis for our hope, the nature of out faith.
(ibid s. 7)
Nettopp fordi vi som sekulært samfunn har mistet mye av
kontakten med det kristne symbolspråk, trenger vi desto
tydeligere liturgi. I møte med enhver som måtte søke kirkens rom
blir det en nødvendig motstrategi bevisst å tillegge ritualet stor

34

Magasin

og dyp mening, for å kommunisere sterkere det spesifikt kristne
innhold. Det er slik troen lar seg identifisere og oppleve. Det skjer
på et umiddelbart plan, gjennom hengivelse og deltakelse. På
dette nivået er liturgien selvforklarende. Vi må legge mer i det,
ikke mindre, slik jeg leser Lathrop. Hvis ikke vi som prester er
hengitt til de sentrale tingene, hvem skal være det da?
Samtidig har den tros- og livssynsplurale virkeligheten for lengst
truffet kirken, noe boka Dialogteologi på norsk (2016) gir flere
eksempler på (del 2). Det skjer ikke minst gjennom møter med
flerreligiøse familier i forbindelse med kirkelige handlinger. Doble
tilhørigheter, komplekse tros- og livssynshistorier er mer og mer
vanlig og utfordrer kirken til å romme også denne menigheten.
Ønsker og behov som møter kirken her kan gå motsatt vei av
liturgiens føringer, og kan handle om å tone ned det spesifikt
kristne ved ritualet. Men hvor langt kan vi tøye den liturgiske
rammen før symbolspråket bryter sammen? Og hva skjer i så fall
da, blir resultatet en tømming eller åpning av ritualet? Skapes det
et nytt og større rom? Eller mister vi det vesentlige.
Kanskje må vi se på gjestfriheten som del av gudstjenestens
sentrale inventar og stille oss åpne for hvordan den kan uttrykke
seg i kirkelig handling. Kanskje må vi bevisst tolke møtet med den
annen som et aspekt ved møtet med den radikalt Andre (Gud).
Altså utvide tanken om hva det sentrale innebærer. Werner G.
Jeanrond gir i Kärlekens teologi (2009) sterke argumenter for å
se på kjærligheten som sentrum i den kristne tro. Kanskje gjelder
det også for liturgisk praksis.
Kärlek syftar i Bibeln både på Guds väsen (…) och på en av
Gud given ordning för alla mänskliga relationer. Det handlar
om ett brett nätverk av relationer som alla bygger på varandra:
mellan Gud och Guds skapelse, mellan Gud och människor,
mellan Gud och kyrkan, mellan människa och människa,
mellan människor och universum, mellan människor och
deras respektive kulturer och religiösa traditioner och
förväntningar, och mellan var och en og den människa som
han eller hon själv är på väg att bli. (ibid s. 41)
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Også kjærligheten er i en viss forstand selvforklarende. Den virker
i sin egen kraft, vi kan ikke legge noe til. Sånn sett trenger den
ingen liturgi, kjærligheten rommer hele verden og alle skapninger,
den fremmedgjør ingen, den avgrenser ikke. Men som mennesker
trenger vi holdepunkter, rammeverk og nådemidler. Her spiller
liturgien og ritualet en viktig rolle, for oss. Riten rammer inn
selve livsrytmen og menneskelivets omveltninger, og svarer
på fundamentale behov som oppstår her (M. Modéus 2007 s.
37 ff). Og nettopp derfor - i den grad liturgiens sentrale ting
og handlinger er umistelige - er det et større kjærlighetsoffer
å gi slipp på dem? Ved å sette viktige symboler til side viser
vi samtidig en vilje til å gi plass for noe enda mer vesentlig.
Som møtet med den andre, hensynet til den livssynsplurale
settingen, sårbarheten i situasjonen. Det kan tolkes som en
kjærlighetshandling. Det er et paradoks.
Her er vi samtidig ved et annet paradoks med motsatt fortegn.
Hvis utgangspunktet er at liturgiens symbolspråk ikke gis
stor betydning, er det rimeligvis lettere å gi slipp på den. Da
er det ikke merkbart på samme måte. Når (de hellige) tingene
ikke taler så sterkt, forstummer de lettere, vi savner dem ikke.
Vår protestantiske tradisjon har holdt troen og ordet som det
sentrale i gudsforholdet, og i mindre grad praksisen og liturgien.
Som prester i Den norske kirke omgås vi i noen grad kirkens
symbolspråk utfra en pragmatisk og fleksibel holdning, fremfor
en sakramental. Derved blir dette dilemma mindre påtrengende.
Sentrale ting kan settes til side ved behov, og andre tyngdepunkt
kan oppstå mer og mindre tilsiktet. Presten kan ta dilemmaer
som oppstår på sin egen kappe, og selv sette rammen for
meningsskaping i situasjonen. Om ikke liturgien, og heller ikke
forsamlingen som sådan, gis avgjørende vekt, overtar gjerne
presten en definerende rolle for det som finner sted. Det er en
nærliggende presterolle å havne i, om ikke fokuset bevisst legges
et annet sted. Men det er ikke uproblematisk med en slik (selv)
sentrering. I et kritisk perspektiv kan det oppfattes som en mulig
systemfeil, altså et dyptgående spor som påvirker ritualet i negativ
retning. (M. Modéus 2007 s. 104 og 110)
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Må vi fire på de iboende kravene som følger av liturgisk
bevissthet, nedtone eller oppgi betydningen av de sentrale ting,
for å kunne innlemme annerledes troende i kirkelige handlinger
uten at friksjonen blir for stor, eller må vi pendle mellom ulike
premisser og tolkningsrammer alt etter hvilke behov og hensyn
situasjonen krever? Det er mulig vi må velge; enten la ritualet bety
mye og slik tale for seg selv, eller suspendere det helt eller delvis
for å skape et større tolkningsrom.

Pendling mellom tolkningshorisonter

Vi som jobber i kirken og forvalter ritualene har siden
begynnelsen av 2000-tallet erfart store prosesser som synes å
trekke i ulike retninger – innover til dypet i de hellige handlinger
og utover til møtet med den andre. Både liturgisk innskjerping
og utadvendt dialog er blitt en del av kirkens selvforståelse og
hverdag. Som medarbeidere står vi i spagat mellom sprikende
idealer og retninger, det er ikke lett å finne den liturgifaglige
balansen i en sånn situasjon...
Også på innsiden av folkekirken står vi overfor motstridende
hensyn når vi jobber med gudstjenester som skal favne de
mange. Skal vi droppe trosbekjennelsen på julaften, slik vi gjør
i skolegudstjenesten, så ingen blir religiøst overbelastet? Skal vi
ta ut nattverden av konfirmasjonsgudstjenesten for å unngå at
noen føler seg fremmedgjort og beklemt i en ellers inkluderende
seremoni? Eller er det nettopp gudstjenestens sakramentale preg
som bærer ritualet og høytiden? Det kan argumenteres for begge
deler, alt etter hvilket perspektiv og hensyn vi vektlegger.
Det er fristende her å nevne biskopenes hyrdebrev om dåp
nylig (januar 2020) og den offentlige diskusjonen som fulgte.
Spørsmålene handlet om hvordan vi skal snakke om dåpen,
hvordan vi skal kommunisere dåpens innhold for folk flest i
folkekirken. Hvordan ordlegger vi best dåpens mysterium: Inn
mot dåpens sakramentale sentrum - død og oppstått med Kristus?
Eller ut mot en almen tolkningshorisont - vannet som kilden til liv
og fornyelse? Problemstillingene er ikke nye, men de møter oss på
stadig nye måter.
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Denne pendlingen mellom tolkningshorisonter ble også et
tema rundt lanseringen av boka Gjenoppdag kristendommen
av Marcus J. Borg, da den kom i norsk oversettelse i 2017. Her
har han en rekke kristne kjernebegreper ute til lufting: frelse,
nåde, synd, Gud, Jesus, tro, himmelen osv. Han spør hva de
betyr. Ved å belyse begrepenes iboende spennvidde beskriver
han to visjoner for kristendommen som er svært forskjellige,
men som deler samme språk og samme Bibel. Det som skiller
dem, er hvordan det felles språket blir forstått. Den ene legger
vekt på den neste verdenen, innenfor rammen av en himmelog helvete kristendom, mens den andre legger vekt på den
herværende virkelighet, innenfor rammen av Guds lidenskap for
transformasjon i denne verden. Den første peker på hva vi må tro
og gjøre for å komme til himmelen, den andre viser hvordan vi
kan ta del i Guds lidenskap her på jorden. Språket er det samme,
men horisontene er nærmest uforenlige.
I Dialogteologi på norsk (2016) skriver missiologen Kaisa
Ahlstrand om religionsteologi og frelse (kap.15). Siden frelse er
et så sentralt og rikt begrep i kristen teologi kan det ikke enkelt
defineres. Det kan heller ikke enkelt oversettes til sekulære
termer. Hun diskuterer derfor fire ulike aspekter ved (den kristne)
forståelsen av frelsen: Frelse fra helvetets pinsler i etterlivet,
frelse som livsfellesskap med Kristus, frelse som virkeliggjøring av
Guds rike i denne verden, og frelse som ytterste gjenopprettelse
og legedom for verden og skapelsen i tid og evighet.
Det interessante i vår sammenheng er hvordan Ahlstrand viser
hvordan frelsen må forstås sakramentalt, gjennom dåpen. Ikke
som den eneste betydningen av frelse, men som den sentralt
kristne erfaring. Dåpen er selve tegnet på foreningen med Kristus,
den makt som overvinner død, helvete og alle onde krefter i
verden. Den er en faktisk hendelse og en identitet, uoppløselig
knyttet til å motta, kjenne og vokse inn i Kristus. Frelse gir
mening innenfor rammen av kirken, ikke utenfor. ”Frälsning är
ett kristet begrepp som beskriver en specifikt kristen erfarenhet:
andra religiösa traditioner har andra centrala begrepp (…).» (ibid
s. 255) Frelsen er primært et kristent begrep, men også flertydig.
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Det har vide tolkningshorisonter, men helt sentralt for forståelsen
er den enkle liturgiske handlingen: tre øser vann og korsets
tegn. Vi er tilbake der vi startet refleksjonen, i spørsmålet om
betydningen og rekkevidden av ritualet.

Hva er det sentrale?

Tre skuffer jord og det evige lys som skinner. Gravferdens
symbolspråk er enkelt og dypt på samme tid. Det taler til oss
konkret, kroppslig og sanselig, men samtidig rikt, sublimt og
over-sanselig. Marius Mjaaland viser i sin bok Systematisk teologi
(2017) til sakramentets overskridelseserfaring, i spenningen
mellom det immanente og det transcendente (s. 303). På dette
planet kan det ikke forklares fullt ut eller oversettes til noe
annet. Sånn sett kan vi ikke formidle det kristne budskap uten
det kristne symbolspråk. Liturgien er ikke til for å ekskludere de
andre eller trekke grenser for gudsforhold, men for å ha et språk
å snakke gjennom. Men kanskje må vi tolke ritualet på samme
måte som vi tolker begrepene; fra det sakramentale til det almene,
fra himmelhåpet til hverdagslivet, og se de enkle handlingenes
flertydighet.
Kjærlighet og gjestfrihet har sin egen berettigelse. Imøtekommenhet, praktisk omsorg og kjærlighetsfulle handlinger har
kanskje vært kirkens tydeligste språk til alle tider. Kjærligheten
søker ikke sitt eget. (1. Kor 13,5) I møte med annerledes troende
midt i kirkens forsamling har vi mulighet til å søke møtepunkter
og gjenkjennelse. Vi trenger ikke glatte ut forskjeller eller
konstruere felles trossannheter. Friheten i Kristus (Gal 5, 1; 1 Kor
10,23) gjelder ikke bare omskjæring og matforskrifter, kanskje
omfatter den også ritualenes dispensasjon? Radikal frihet til å
praktisere kjærlighet. Også Jesus kunne bryte sabbaten. (Matt 12,
1-15) Ikke fordi han opphevet loven og påbudene, men fordi noe
annet ble viktigere – at vennene trengte mat, at en mann trengte
helbredelse. Det fins unntak fra alle regler, situasjoner som blir
viktigere enn liturgiske ordninger.
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Hvor viktig er søndagens gudstjeneste som tolkningsnøkkelen
til begravelsen og øvrige kirkelige handlinger? Uendelig viktig,
hvordan skal vi ellers finne språk for det kristne håp? Må vi
noen ganger fire på dette kravet for å inkludere annerledes
troende? Ja sikkert, noen ganger, som et unntak, som en
kjærlighetshandling. Jeg ser ikke hvordan vi finner en løsning i
midten, et teologisk svar av høyere orden. Problemstillingen går
ikke opp. Jeg tror vi må akseptere dette logiske sammenbruddet,
utfra de motsetningsfulle og tvetydige erfaringene som er våre
betingelser innenfor en forgjengelig verden. Det er på disse
ufullkomne, brutte, foreløpige ”steder” vi er lokalisert – også i vår
gudsrelasjon og erkjennelse, jf. Mjaalands topiske teologi (topos
= sted) hvor han systematisk lar en kontekstuell tilnærming
brytes mot universelle svar (ibid. kap. 4, ss. 87-90 f.). I et slikt
perspektiv, hvor vi vektlegger de brutte sammenhenger fremfor
en gitt teologisk enhet, må vi akseptere pluraliteten som premiss,
ambivalensen, den åpne samtalen der svarene ikke er gitt.
Kanskje vil det gro frem nye liturgiske praksiser som gir nye svar.
Det vil vise seg. Vi kan se det som forandringens mulighet i troens
midte: ” (…) at den kristne troens mulighet til å finne seg selv
ikke primært ligger i fortiden, men i en fremtidig erkjennelse av
menneskets mulighet til å kjenne Gud (…).” (ibid s. 317 og 322)
Det vet bare Gud som er skjult tilstede i verden, i liturgiens språk
og i forholdet til den Andre.
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Systematisk teologi:
Fire tendenser og noen kritiske
perspektiver
Det har skjedd store endringer i feltet systematisk teologi de
siste årene. Det har foregått en politisk polarisering, som ellers
i samfunnet, men også en fragmentering, som gjør at det er
vanskeligere å få oversikt over posisjoner og konfliktlinjer.
Sven Thore Kloster har i avhandlingen han nylig forsvarte ved
Teologisk Fakultet tatt til orde for en agonisitisk teologi, altså en
teologi som ser konflikter og uenighet som produktive uttrykk
for teologisk engasjement, og som i en viss forstand dyrker
kontroverser (Kloster 2020). Dette har i Norge primært dreid
seg om etiske spørsmål og kirkelige ordninger, i mindre grad om
sentrale dogmatiske spørsmål – men diskusjonen om forsoningen
utløst ved Asle Eikrems bok God as Sacrificial Love, der han
blant annet avviser at Jesu kors var nødvendig for den kristne
forsoningslæren, går inn i hjertet av den kristne tro, som Hegstad
har påpekt (Eikrem 2018; Hegstad 2019).
Det er lite som tyder på at denne typen kontroverser vil slutte å
prege kirken og teologien i et moderne samfunn, selv om kirken
har mistet mye av sin makt og politiske innflytelse i vår del av
verden. Det er imidlertid en viss fare for at slike konflikter får et
mer sekterisk preg dersom man slutter å reflektere over teologiens
grunnlagsspørsmål. En tilsiktet eller utilsiktet konsekvens av
dette er nemlig at også gudsbegrepet og teologiske grunnspørsmål
trekkes inn i ideologiske og etiske debatter, og tas til inntekt for
et bestemt politisk og verdimessig synspunkt. Gudsbegrepet
instrumentaliseres fra ulike, konkurrerende sider, symbolet
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«Gud» gjøres til en parole for ens egen overbevisning, enten det
skjer under slagord som «kjærlighet» eller «bibeltroskap», slik
en aktuell debatt mellom Halvor Moxnes og Espen Ottosen i Vårt
Land illustrerer. Den handlet om nettopp homofil kjærlighet og
bibeltroskap, der begge sider anklaget motparten for ikke å være
bibeltro. Dette fører over tid til at teologien ideologiseres og de
teologiske grunnbegrepene defineres ut fra politiske preferanser.
Jeg tenker slett ikke at en skal unngå slike konflikter eller la
være å uttrykke sin mening for å bevare et skinn av enighet,
men at den teologiske refleksjonen rundt gudsbegrepet over tid
svekkes dersom teologiens tyngdepunkt ligger i en slik ideologisk
kamp. På litt ulike måter skjer dette i nyere teologi, både i såkalt
«konstruktiv» teologi og ny-ortodoksi. Den følgende teksten er et
forkortet og bearbeidet utdrag fra kapittel 3 i boken Systematisk
teologi (2017), der jeg sammenfatter noen tendenser i systematisk
teologi de siste 20-30 årene.

Konstruktiv Teologi: Mening, myte og metafor

Uttrykket «constructive theology» viser både til behovet for å
fortolke (construe) og til å bygge opp en helt ny konstruksjon
(dvs. construct) som grunnlag for teologisk refleksjon og
kreativitet. Kreativitet er følgelig nøkkelbegrepet i Gordon
Kaufmans teologiske hovedverk In Face of Mystery: A
Constructive Theology (1995). Der identifiserer han det å tenke
imaginært og kreativt som de grunnleggende kriteriene for en
skapelsesteologi. Betydningen av ordet kreativitet sammenfattes
i tre påstander, nemlig (i) at «Gud er det ytterste referansepunkt
for å orientere oss i den verden vi lever i», (ii) at symbolet «Gud»
må forstås holistisk og (iii) at all teologisk aktivitet befatter seg
med et mysterium og derfor må dette kvalifisere alt man sier om
Gud, i lys av menneskelige erfaringer, poesi, filosofi, kunst – og
hellige tekster (Kaufman 1995: 30-31). Det sentrale punktet er at
teologi baserer seg på menneskets skaperkraft, dets imaginative
kreativitet. I dette ligner nemlig teologien ifølge Kaufman på Gud
selv, som i kraft av å være Skaper ikke skal gjøres til en ting eller
et objekt (reifiseres). Reifisering bunner i det han kaller en simpel
«teistisk» misforståelse (Kaufman 1995: 325).
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Symbolet «Gud» forstår ikke Kaufman bokstavelig eller
referensielt. Det viser snarere til en altomfattende prosess,
både transcendent – i betydningen bortenfor fatteevne – og
immanent, i betydningen til stede overalt til enhver tid. Han
tar derfor til orde for en vagere og mer prøvende terminologi
enn den vi kjenner fra tradisjonell teologi. Vi kan ikke beskrive
Gud som tre personer, hevder han. Vi må heller se på det som
tre intensjoner og tre motiver som viser hvordan Gud virker
i verden. For Kaufman dreier teologi seg i første rekke om et
kreativt arbeid med å utvikle nye, kraftfulle metaforer for dette
mysteriet som representerer den ytterste virkelighet vi mennesker
har å gjøre med. Nettopp fordi det er den ytterste «virkelighet»,
avviser likevel Kaufman enhver innvending om at teologien blir
en subjektiv konstruksjon. For å beskrive Gud vil han utvikle nye
metaforer som bedre svarer til denne virkeligheten, men som tar
vare på de moralsk positive sidene ved kristendommen, slik at
den bekrefter, opprettholder og forsterker det humane.
Teologen Catherine Keller går et skritt videre enn Kaufman
i boken Face of the Deep (2003). Hun vil i likhet med Sallie
McFague forstå skapelsen som en fødselsprosess snarere enn et
uttrykk for Guds allmakt: Gud Mor føder verden, skriver hun,
og verden blir dermed «Guds kropp». Dette er en variant av
panenteismen, der hele verden er «i Gud» og gjennomstrømmes
av Guds ånd (Keller 2003: 57-58). Hos Keller går maktkritikken
helt tilbake til uttrykket «I begynnelsen» i skapelsesfortellingen:
Hun avviser at teksten bør leses slik at verden ble skapt ut
av ingenting (ex nihilo). Den er snarere skapt ut av dypet (ex
profundis), og nettopp dypet (tehom) blir utgangspunktet
for hennes dekonstruksjon av gudsbegrepet. Gud er og blir et
mysterium, argumenterer Keller, og vårt eneste bilde av henne
blir dypets ansikt, også gjengitt med metaforer som «en bølge»
og «et hav» (Keller 2003: 213 ff.). Prosessteologien gjennomgår
hos Keller en forvandling til postmoderne mystikk. Men har
den egentlig greid å overvinne og legge bak seg den spekulative
metafysikken, eller har den selv viklet seg inn i nye metafysiske
spekulasjoner?
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For Keller dreier dette seg også om maktkritikk, som i siste
instans retter seg mot forestillingen om en allmektig Skaper
og Far. Denne typen kritikk har fått en enda tydeligere politisk
dreining ved at kontekstuell og postkolonial teologi tar et oppgjør
med Vestens kulturelle og politiske dominans i definisjonen av
teologiske begreper og teologisk virkelighetsforståelse.

Svak teologi

Med postmodernismen fulgte også en mer radikal kritikk av
tradisjonell teologi. Filosofene Gianni Vattimo og John D. Caputo
har mistet troen på kirken og tradisjonell kristendom, men
mener at kristen tenkning likevel kan ha en viktig betydning for
mennesker i vår tid, som eksistensiell refleksjon og frigjøring
(Caputo & Vattimo 2007). Begge har bakgrunn fra hermeneutisk
filosofi, men mener at Nietzsche hadde fullstendig rett da han
proklamerte Guds død. I likhet med Dorothee Sölle vil de si at den
tradisjonelle Gud er død, en gang for alle. Men Gud lever likevel,
ved at han er gjenoppstått i språket, som språklig hendelse. Også
budskapet om Jesus Kristus, om nåden og kjærligheten, kan
ifølge Vattimo og Caputo gi mening i dypet av vår menneskelige
eksistens.
Caputo har gitt opp å beskrive Guds egenskaper. Gud er snarere
en «hendelse», foreslår han, en absolutt svak kraft som forstyrrer
og dekonstruerer våre forestillinger om Gud, om det absolutte,
om makt og om virkelighet. Både Vattimo og Caputo har forlatt de
religiøse dogmene, men likevel bevart troen på en «religion uten
religion», altså en religion løst fra alle dogmatiske påstander om
hvordan verden henger sammen, om Guds eksistens, om Kristus
og så videre – og fra alle institusjoner, slik som kirken.
Caputo avviser altså tradisjonelle forestillinger om Gud som
et overnaturlig vesen. Han er skarpt kritisk til alt som smaker
av klassisk teisme og onto-teologi, slik som allmaktsbegrepet
(Caputo 2006: 84-87). På dette punktet svarer argumentasjonen
hans til det vi finner i prosessteologien, men Caputo vil gå mer
radikalt til verks i kritikken av gudsbegrepet. Han tar derfor til
orde for en a-teistisk teologi, der Gud forstås som en svak, men
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ubetinget hendelse. Gud er ikke bare svekket eller relativt svak,
hevder han, men absolutt maktesløs. Nettopp i det ubetingede ved
denne maktesløsheten ser han imidlertid Guds svake makt, som
springer imot oss mennesker fra avgrunnen og kommer oss i møte
fra løftet om en ubetinget bekreftelse. I den totale svakheten,
i dette å gi fullstendig avkall på ytre visshet og makt, ser han
derfor både den troendes og Guds egen kraft. Caputo forsøker å
fastholde en radikal og mystisk, kristen fromhet i fremhevelsen av
Hendelsen, the Event, der «det uventede» bryter inn i det kjente
og destabiliserer det (Caputo 2006: 187).

Kritiske motforestillinger

Et av de feltene der den konstruktive prosessteologien gir et
viktig teoretisk bidrag, er i dialogen med naturvitenskapene om
et sekulært verdensbilde som premiss for teologien. Kaufman tar
til orde for religiøs naturalisme, det vil si at teologien forholder
seg til den samme naturlige virkeligheten som enhver annen
vitenskap, men fra et annet perspektiv. Verken genteknologi,
partikkelfysikk eller teorier om Big Bang reiser derfor prinsipielle
innvendinger mot prosessteologien. Disse naturvitenskapelige
teoriene er ganske enkelt uttrykk for at enhver tid søker å
forstå virkeligheten ut fra den kunnskapen som er tilgjengelig.
Elastisiteten i prosesstenkningen gjør den åpen for nye begreper
og ny forståelse – om mennesket, om verden og om Gud. Denne
fleksibiliteten er utvilsomt en styrke ved Kaufmans og Kellers
teologiske metode.
Den konstruktive teologien presenterer seg som progressiv og
humanistisk. Den fokuserer på noen dilemmaer som teologien
tidligere har oversett, men ikke lenger kan forholde seg
likegyldig til. Et av dens viktigste anliggender er spørsmålet
om undertrykkende kjønnsstrukturer og likestilling, men den
forsøker også å gi et teologisk svar på den økologiske krisen
(økoteologi). Det understrekes at enhver posisjon kan oppfattes
og mistenkeliggjøres som konstruksjon av virkelighet, og at
slike konstruksjoner kan være skalkeskjul for maktutøvelse og
undertrykkelse.
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Sarah Coakley har pekt på noen prinsipielle dilemmaer for
aktuell teologi i første bind av sin systematiske teologi, God,
Sexuality, and the Self (2013). Disse handler blant annet om et
teistisk gudsbegrep, en begrepsorientert teologi, tradisjonelle
kjønnskategorier, vestlig hegemoni og politisk dominans og
mangel på økologisk bevissthet (Coakley 2013: 42). Alt dette er
viktige kritiske problemstillinger å gripe fatt i, hevder hun, men
det er ikke gitt at løsningen heter myte, metafor og «svak» teologi.
Kritikken av det tradisjonelle gudsbegrepet handler om at det
angivelig er teistisk og onto-teologisk. Men hvor fins den ytre
referansen i gudsbegrepet dersom man på forhånd har utelukket
at det dreier seg om annet enn «mysterium», symboler og
metaforiske betegnelser på Gud, definert gjennom vage begreper
som «kreativitet» og «hendelse»?
For teologien er tekstene viktige, og da særlig Bibelen som hellig
skrift. Skriften har blitt bestemmende for utformingen av kristen
tro, praksis og strukturer; for skillet mellom kristendommens
sentrale og mer perifere innsikter og dogmer. Luther peker i den
sammenheng på Kristus selv som Skriftens midte, ikke bare fordi
vi her finner det sentrale utgangspunktet for kristen tradisjon,
men fordi Jesus selv er Ordet, inkarnert i en kropp som lider og
dør, og som sådan selv er tilstedeværende og virksom gjennom
ordet. Dette er det dypereliggende poenget med å vektlegge
«Guds ord» slik både Barth og Bultmann gjør det i den dialektiske
teologien.
Ordet forstått som åpenbaring har et utgangspunkt utenfor
oss mennesker (extra nos). Derfor representerer det også en
virkelighet som vi ikke har – og prinsipielt sett ikke kan ha –
kontroll over gjennom våre konstruksjoner av verden. Slik har
i hvert fall denne prinsipielle innvendingen gjort seg gjeldende
opp gjennom teologiens historie, og det er lite som tyder på at
den er mindre aktuell i dag. Det innebærer selvsagt ikke noen
enkel løsning på dilemmaene ovenfor, men hvis ikke selve
problemstillingen gjøres eksplisitt, reduseres teologien til et
spørsmål om preferanser for den ene eller andre konstruksjonen.
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Paul Tillich satte i Systematic Theology opp to kriterier som
han mener gjelder enhver form for systematisk teologi, nemlig
(i) at teologiens objekt ubetinget angår oss og at derfor bare
påstander som gjelder dette ubetingede kan kvalifiseres som
teologiske i streng forstand; og (ii) at disse påstandene bare
kan kvalifiseres som teologiske dersom de tar høyde for at vår
væren eller ikke-væren avhenger av dette ytterste anliggende
(«ultimate concern») og denne ubetingede erkjennelsesledende
interesse. (Tillich 1951: 12-14) Ut fra disse kriteriene lykkes
verken Kaufman, McFague eller Keller med å løse de teologiske
grunnlagsproblemene på en tilfredsstillende måte, selv om alle
tre oppfatter Tillich som en forløper for nettopp deres posisjon.
De velger myte og metafor fremfor kritisk begrepsavklaring.
Prisen for å oversette teologi til myte og metafor er at en
unnviker den avklaringen av gudsbegrepet som logisk refleksjon
krever. Teologien kan kanskje supplere andre disipliner med en
utopisk eller poetisk visjon av den overordnede sammenhengen
i tilværelsen, men gir samtidig avkall på en kritisk analyse av
gudsbegrepet.
Den konstruktive og metaforiske teologien tegner et forholdsvis
vagt bilde av Gud som referansepunkt for menneskets orientering
i verden. Den Gud som skapes eller gjenskapes i disse prosessene,
er riktignok overmåte god etter aktuelle moralske kriterier for
egalitet, demokrati, rettferdighet, økologisk balanse, og så videre.
Men når gudsbegrepet skal omskrives eller redefineres, ser det
likevel ut til at orienteringspunktet først og fremst svarer til
teologenes eget moralske overjeg.
En trenger imidlertid ikke være konstruktivist for å formulere
en moralsk eller politisk kritikk av teologien. Sarah Coakley
avviser nettopp denne tilnærmingen fordi den ender opp med
ren «skyggeboksing» mot en imaginær Gud som er et produkt av
teologens egen fantasi:
For ‘God’, by definition, cannot be an extra item in the
universe (a very big one) to be known, and so controlled, by
human intellect, will, or imagination. God is, rather, that
without which there would be nothing at all; God is the source
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and sustainer of all being, and, as such, the dizzying mystery
encountering in the act of contemplation as precisely the
‘blanking’ of the human ambition to knowledge, control, and
mastery. To know God is unlike any other knowledge; indeed,
it is more truly to be known, and so transformed. (Coakley
2013: 44-45)
I denne prinsipielle innvendingen mot konstruktiv teologi hører
jeg et ekko av begge de to kriteriene for systematisk teologi som
Tillich formulerte. Coakley foreslår å gjøre kroppen til stedet for
teologisk refleksjon og utvikler sin teologi i lys av kristen praksis,
fremfor alt bønn og kontemplasjon – altså en slags doksologi. Den
har både kjønnskritiske og makt-kritiske konsekvenser, men det
er ikke slike moralske eller politiske anliggender som overstyrer
gudsbegrepet. Også Coakleys posisjon har blitt gjenstand for
skarp kritikk, blant annet fordi den i så stor grad vektlegger
mystikken og den kontemplative erfaring, men det svekker ikke
hennes kritiske poeng, nemlig at den systematiske teologien
nettopp i vår tid nærmest må verge seg mot alle predikanter
av den gode vilje som ønsker å endre premissene for teologisk
refleksjon ut fra egne politiske og etiske ambisjoner (Mjaaland
2016: 27 ff.).

Analytisk teologi

Analytisk teologi er en relativt ny betegnelse på en teologisk
retning som har gjort analytisk filosofi til sitt metodiske og
teoretiske forbilde. Den fremstår som en motreaksjon mot
prosessteologi og konstruktiv teologi, men den er også kritisk til
det filosofiske utgangspunktet for hermeneutikken som vi finner
hos Hegel og Schleiermacher. I selve betegnelsen «analytisk»
ligger det en kritikk av kontinental filosofi, fenomenologi og
hermeneutikk som teoretisk grunnlag. En vil snarere tilbake til
en objektiv vitenskap, som opererer rasjonelt og logisk, primært
med utgangspunkt i de klassiske kristne dogmene. Dogmene
analyseres som sanne påstander om virkeligheten, som dermed
etablerer et solid og stabilt teoretisk rammeverk for teologien.
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Analytisk teologi er ikke knyttet til en bestemt kristen konfesjon
– den kan være katolsk-thomistisk, augustinsk, reformert,
evangelikal, metodistisk eller ortodoks – men de ulike
representantene har til felles at de ønsker å vende tilbake til en
fast dogmatikk som strukturerer de ulike teologiske disiplinene.
Dogmene og de kristne trosbekjennelsene kan dermed forstås
gjennom logisk begrepsanalyse, uavhengig av sekulære,
fenomenologiske og erkjennelsesteoretiske innvendinger. Det
ville være en overdrivelse å kalle dette en ny bevegelse, ettersom
et betydelig antall teologer hele tiden har arbeidet langs disse
linjene. Likefullt tyder en antologi med tittelen Analytic
Theology og et nettidsskrift med samme navn på en ny form
for selvbevissthet og skoledannelse (Crisp & Rea 2009). Som
metodisk tilnærming har den analytiske teologien klare paralleller
i høymiddelalderens skolastikk. Utgiverne av boken, Oliver Crisp
og Chris Rea, legger primært vekt på den analytiske metoden i
form av en kritisk begrepsavklaring av teologiske termer, fulgt av
en språklig analyse av teologiske påstanders logiske sammenheng
og konsistens (Crisp i Crisp & Rea 2009: 33-53).
Den britiske teologen John Webster har imidlertid gått lenger
i forsøket på å definere den analytiske teologiens innhold ved å
stille det overordnede spørsmålet «Hva det er som gjør teologien
teologisk?» Han viser til to grunnleggende trekk som han mener
gjelder for all kristen teologisk tenkning og gjør den til en enhetlig
vitenskap: Dens objekt er (i) Gud den hellige treenighet og (ii) alle
andre ting i den grad de forholder seg til Gud (Webster 2015).
En slik todeling gjør det forholdsvis enkelt å skille mellom
teologiens ulike deler og kriteriene for at dette dreier seg om
teologi. For å avklare de kognitive prinsippene for denne
vitenskapen, hevder Webster at teologien må begynne med å
avklare sin sak (conversio ad rem), og fastholde at Guds eksistens
og Guds kunnskap om alle ting er objektivt og uavhengig av
teologien. Gud oppfattes altså som fullkommen og suveren,
selvtilstrekkelig og fri: «God in himself in his antecedent, selfexistent perfection, integrity, beatitude, and simplicity as Father,
Son, and Spirit, prior to and apart from any relation to creatures.»
(Webster 2015: 18).
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Webster forutsetter en slik uavhengig, metafysisk gitt virkelighet
forut for enhver refleksjon og liv, og all teologi er avledet av
et slikt prinsipp. Sekundært følger så det subjektivt-kognitive
prinsippet, som defineres som skapt intelligens. Denne forutsettes
å være (a) gitt av Gud og derfor i ethvert øyeblikk avhengig av
Guds skapelse, (b) begrenset, timelig og ufullstendig og (c) fallen,
fremmedgjort og gjenfødt.
Webster ønsker å reetablere teologiens enhet ved å vende tilbake
til en grunnleggende orden, der teologien har sin tradisjonelle
betydning tilsynelatende upåvirket av moderne bevegelser som
sekularisering, religionskritikk og moderne eller postmoderne
innvendinger. Denne tilnærmingen til teologien får uvegerlig
et anakronistisk og reaksjonært preg; det oppfordres da også
til en mot-revolusjon mot det moderne (Abraham 2013). Den
etablerer likevel også en teologisk selvbevissthet, stringens og
konsekvens som iblant kan savnes innenfor hermeneutisk og
konstruktiv teologi. Med et slikt utgangspunkt er det imidlertid
nesten uunngåelig at tilnærmingen får et triumfalistisk trekk
som vi gjenkjenner fra Karl Barth og den tidlige dialektiske
teologien, samtidig som dens metafysiske pretensjoner inviterer
til spekulasjon rundt gudsbegrepets fullkommenhet, enhet,
overlegenhet og godhet. Alt dette er kjennetegn ved det Luther
i Heidelbergdisputasen karakteriserte som en triumferende
herlighetsteologi (theologia gloriae), selve motsetningen til den
kjempende korsteologi (theologia crucis) som han selv sto for.
John Webster avslutter sitt program for en «teologisk teologi»
med å fastslå, uten snev av ironi, at den kulturelle og religiøse
historien som har formet det moderne Vesten og brakt oss dit vi
er i dag, er en veritabel forfallshistorie. Hans mål er intet mindre
enn en fullstendig gjenopprettelse av dogmene (sacra doctrina),
med en tilsvarende gjenvinning av guddommelig veiledning,
kirke, hellighet, og så videre. Det er en viss resignasjon over denne
proklamasjonen, men samtidig blir det tydelig at Webster mener
det er teologiens oppgave å slåss for denne sannheten, slik at den i
dagens situasjon kan fremstå som polemisk og apologetisk.
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Radikal ortodoksi

Radical Orthodoxy er en høyt profilert bevegelse som ble lansert
som motstykket til postmodernismen rundt årtusenskiftet. Ønsket
var å gjenopprette teologiens universelle betydning. John Milbank
er den mest markante skikkelsen innenfor denne bevegelsen,
og hans program er både sosialetisk og filosofisk: Han vil igjen
etablere kristendommen som premissleverandør for sosiologien,
både for den vitenskapelige refleksjonen omkring samfunnet og
for de verdiene som styrer fordelings- og sosialpolitikken, den
økonomiske politikken og globaliseringen (Milbank 1991).
Milbank hevder kort sagt at det sekulære samfunnet har et
altfor tynt og fragmentert grunnlag til å kunne yte motstand
mot kapitalismen og liberalismen. Følgelig vil han gå tilbake til
røttene (radix) for kristen metafysikk før den moderne epoke,
ja, tilbake til tiden før Ockham introduserte nominalismen på
begynnelsen av 1300-tallet. Ockham og nominalistene får skylden
for å ha løst opp den opprinnelige sammenhengen mellom tingen
og begrepet. Milbank vil i stedet etablere et solid verdibasert
og religiøst grunnlag for motstanden mot kapitalismens
menneskefiendtlighet. I dette prosjektet har han funnet uventet
støtte fra marxister som Slavoj Žižek og samfunnskritikere som er
bekymret over kapitalismens anti-humane og relativistiske trekk,
selv om de avviser kristendommens religiøse betydning (Milbank
& Žižek 2011).
Også radikal-ortodoksien samler teologer med forholdsvis
ulik profil, eksempelvis Catherine Pickstock, som foretar
en subtil filosofisk kritikk av postmodernismen for dens
gnostiske anti-materialisme og Graham Ward, som peker på
sammenhenger mellom Karl Barth og Jacques Derrida (Pickstock
1998; Ward 1996). Pickstock ser på liturgien og nattverdens
transsubstansiasjon av vin og brød til kjøtt og blod som uttrykk
for en ortodoks filosofisk materialisme, som utfordrer noen helt
grunnleggende sider ved postmoderne tenkning. Her gjenfinner
vi den før-moderne begrepsrealismen som en utfordring for
et nominalistisk senmoderne samfunn, der kropp, kjønn og
samfunnsstrukturer er redusert til sosiale konstruksjoner.
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Pickstock insisterer nemlig på at det fins en virkelighet som ikke
bare er konstituert av menneskelige konvensjoner. Derfor ser
hun det som en teologisk oppgave å avdekke disse strukturene
fremfor å konstruere nye. Graham Wards kritikk retter seg mot en
tilsvarende konstruktivisme i forhold til gudsbegrepet, der han tar
til orde for en åpenbaringsteologi i tradisjonen etter Karl Barth.
Han supplerer imidlertid dette med en augustinsk forståelse av
analogi, slik at også den moderne verden kan forstås ved hjelp av
tegnteori.
Når Catherine Pickstock ser nattverdens sakrament som det
høyeste uttrykk for en nærværsmetafysikk, slutter hun seg til
en lang tradisjon innenfor katolsk og ortodoks teologi. Den
liturgiske teologien forstår sakramentene og doksologien som
det egentlige uttrykk for en teologisk virkelighetsforståelse.
Alexander Schmemann skrev i det 20. århundre en rekke bøker
der han tar til orde for en ortodoks liturgisk teologi. Schmemann
antok ganske enkelt at nattverdens sakrament er selvforklarende
dersom man følger liturgiens orden. Pickstock følger Schmemann
i vektleggingen av en liturgisk teologi der hun forutsetter
at virkeligheten struktureres ut fra Guds virke gjennom
sakramentene.

Kritiske perspektiver

Interessen for tradisjonell metafysikk innenfor teologien er
av flere grunner tankevekkende, men det er ikke uten videre
entydig hvor motivasjonen for ny-ortodoksien ligger. Den henger
åpenbart sammen med en viss frustrasjon over sekulariseringen
som fortsatt preger den vestlige verden – i stadig sterkere
grad, til tross for påstander om religionens tilbakekomst og
diskusjoner omkring en post-sekulær epoke, der den klassiske
sekulariseringstesen møter kraftig motstand og kritikk.
Kristendommen har mistet sin hegemoniske posisjon som
premissleverandør for verdier og kulturelt rammeverk i mange
vestlige land. Dette fører ikke bare til manglende innflytelse og
fallende kunnskapsnivå omkring grunnleggende trekk ved kristen
tenkning og tradisjon, men også det mange oppfatter som en
indre erosjon av teologien. Den mister sitt tradisjonelle teoretiske
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grunnlag og fragmenteres, selv i forhold til helt grunnleggende
begreper, symboler og fortellinger som har preget teologien
gjennom århundrer.
Motreaksjonen kan forstås som et forsøk på å gjenopprette et fast
grunnlag for teologisk refleksjon, etikk og praksis, om en så kaller
det for kristen tradisjonalisme, metafysikk eller ny-ortodoksi.
Styrken ved denne tenkningen ligger i forsøket på igjen å etablere
en begrepsmessig og logisk konsekvens innenfor teologisk teori.
Det skaper en ny grad av teologisk selvbevissthet når teologene
kan argumentere for at dette er en vitenskap sui generis, med
egne forutsetninger og krav til rasjonell og logisk konsistens.
Men i det lange løp kan nettopp denne holdningen føre til
marginalisering og isolasjon. Teologiens posisjon som akademisk
disiplin avhenger av at den både samarbeider konstruktivt på
tvers av fakultetene og utsetter seg for kritikk fra andre disipliner,
både i forhold til metode, begrepsverden og teoretisk rammeverk.
Mine kritiske innvendinger mot ny-ortodoksien gjelder særlig
de tre forholdene jeg allerede har nevnt, nemlig for det første
at den avviser moderne kritikk av metafysikken, og særlig den
erkjennelsesteoretiske kritikken. Det innebærer en tilbakevending
til førmoderne betingelser for metafysikken som ikke egentlig går
inn i en kritisk eller konstruktiv dialog med andre disipliner. En
tilsvarende isolasjon ligger dernest i det apologetiske forsvaret
for kristendommen knyttet til en bestemt metafysikk. Det er
interessant å diskutere de metafysiske forutsetningene for
ulike teologiske posisjoner, men ikke hvis den kristne teologien
insisterer på en bestemt metafysisk posisjon som den eneste
sanne og forsvarer denne på dogmatisk grunnlag. Endelig
ser jeg en viss tendens til kristen triumfalisme innenfor både
den analytiske teologien og radikal-ortodoksien. Denne kan
imøtegås med luthersk korsteologi. Luther argumenterer for
den kontingente virkeligheten og lidelsen som utgangspunkt
for gudserkjennelse. Det er et ganske annet premiss enn det vi
finner i forsøket på å løfte den tradisjonelle kristne metafysikken
til gamle høyder – som handler om å bevise eller i det minste
forutsette Guds perfeksjon, enhet og suverenitet.
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Anders Runessons litteraturtips

Paula Fredriksen, When Christians Were Jews: The First
Generation (New Haven: Yale University Press, 2018). Detta är
en mycket läsvänlig och samtidigt skarpsinnig skildring av den
allra första tiden i det som sedan blev kyrkans historia, författad
av en av de allra främsta forskarna idag inom fältet. Här utmanas
invanda idéer och tankar på ett konstruktivt sätt som öppnar
upp för ett helt nytt sätt att förstå hur det kom sig att en judisk
rörelse blev en från judendomen avskild religion. Helt avgörande
också för den som är intresserad av judisk-kristna relationer och
religionsdialog. I predikosammanhang är boken speciellt viktig,
då den gör upp med en rad numera utdaterade förställningar
om hur de första kristna såg sig själva och hur deras budskap tog
form i relation till judisk tro och liv.
John S. Kloppenborg, Christ’s Associations: Connecting and
Belonging in the Ancient City (New Haven: Yale University
Press, 2019). Den kanske viktigaste boken som skrivits på femtio
år för den som är intresserad av de institutionella kontexter
som ledde fram till det som blev kyrkan. Här visas hur invävd
de Jesustroendes organisationsformer var i den antika grekiskromerska och judiska världens föreningsväsende, och hur
Jesusrörelsen tog form i den sociala sfär som fanns mellan den
privata sfären å ena sidan och den offentliga å andra sidan. Här
ges också en utgångspunkt för att förstå hur de tidiga kristusgrupperna spreds över Medelhavsvärlden. För den som skall
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predika om Paulus ger boken infallsvinklar som förnyar
förståelsen av dem till vilka Paulus skrev sina brev – vem de var,
hur många de var, hur de möttes, hur sammanhanget kunde ha
sett ut när man firade nattvard, etc.
Matthew V. Novenson, The grammar of Messianism: An Ancient
Political Idiom and its Users (Oxford: Oxford University Press,
2017). Jesus står i centrum för den kristna tron, och det ligger i
sakens natur att man, när man predikar om honom, bör ha en
förståelse inte bara av hur evangelierna beskriver honom utan
också vem han kan ha varit, bakom evangeliernas text, och hur
folk kan ha förstått honom när de först hörde honom. Om man
menar att Jesus är messias uppkommer dock problemet att för att
kunna förstå vad det innebär idag bör vi ha en förståelse av vad
det innebar i antiken. I denna bok får vi en uppgörelse med den
från 1800-talet härrörande tanken om den ”messianska idén”.
Istället inbjuds läsaren att förstå hur messianska termer använts
inom judendom och kristendom; hur termerna ’fungerar’ i
texterna. Denna bok är helt central för att förstå Jesus, judendom
och kristendom, och därmed också för att förstå oss själva bättre
när vi predikar om Kristus.
För den som är intresserad av att lära mer om hur kristna i
antiken och under medeltiden förstod och kommenterade
bibelböcker finns nu ett antal kommentarer som är mycket
intressanta. Genom att förstå hur tidigare generationer,
före reformationen, förstått bibeltexterna öppnas nya
förståelsehorisonter också för oss, utan att vi för den skull alltid
känner att vi skulle vilja kopiera dem. Denna typ av kommenterar
öppnar också upp för den hermeneutiska ödmjukhet man kan
uppleva då man ser mångfalden i hur en text kan förstås, och
inser hur beroende av sin egen kontext man är. Här är två förslag
på sådana kommentarer till två av de i kyrkans historia viktigaste
texterna: Matteusevangeliet och Romarbrevet.
• D. H. Williams, Matthew: Interpreted by Early Christian
Commentators (Grand Rapids: Eerdmans, 2018). Vers för vers
kommenteras Matteus av ett antal antika författare, såsom
Augustinus, Johannes Chrysostomos, Eusebius, Irenaeus,
Origenes, Tertullianus och många andra.
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• Ian Christopher Levy et al., The Bible in Medieval Tradition:
The Letter to the Romans (Grand Rapids: Eerdmans,
2013). Också detta en vers för vers kommentar av den bibliska
texten, men här sammanförs ett antal medeltida författare och
kommentatorer. Peter Lombard, Abelard, Olivi, Aquino, men
kanske framför allt den intressante franciskanen Nicolaus av
Lyra (Nicolaus Lyranus), som bland annat kommenterar Rom
9–11 på ett fascinerande sätt som förebådar en del av dagens
exegetiska landvinningar.
Till slut: Som predikan är man en översättare av ett budskap,
som är två tusen år gammalt när det gäller Nya testamentet (och
än äldre, förstås, när det gäller det Gamla). Översättningsarbetet
i predikan görs i två fundamentala faser, skulle man kunna
säga: först måste grekiskan göras begriplig på norska, och sedan
måste det antika budskapet göras begripligt hermeneutiskt i
norsk samtid. Det finns förstås ingen skarp gräns mellan dessa
två uppgifter; att översätta är att tolka, annars vore det ingen
översättning. Det är ingen hemlighet att det finns en rad olika
principer för översättning, och de har alla för och nackdelar. Nu
har det kommit en engelsk översättning som menar sig göra ett
språng tillbaka i tiden, utan att passera alla de lärosatser och
tolkningsvanor som kyrkan under århundraden arbetat fram.
Det är naturligtvis omöjligt att göra det helt och hållet, men det
är en skillnad på att försöka och att inte försöka. I David Bently
Hart, The New Testament: A Translation (New Haven: Yale
University Press, 2017) får vi just ett sådant försök. Bently Hart
gör sitt yttersta att återge dålig grekiska på dålig engelska och
undvika invand kristen terminologi, allt i syfte att ge läsaren
en känsla av hur dessa texter måste ha uppfattats av dem som
läste dem första gången. Denna översättningen ger många nya
infallsvinklar och kan inspirera till tolkande verksamhet bortom
invanda mönster.

Tre nye bøker anbefalt av Marianne Bjelland
Kartzow

Amy-Jill Levine and Ben Witherington III, The Gospel of Luke.
New Cambridge Bible Commentary, Cambridge University Press,
(2018).
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En ny kommentar om Lukas-evangeliet, som gir en god og
oppdatert oversikt over hva en er uenig om og hvorfor, og som
stadig kaster nye og uventede perspektiv over tekstene. Den er
nyttig i prekenarbeid, men kommer også med viktige innspill til
en fler-religiøs kontekst. Boken er dyr, men verdt det. Flere vil
kjenne igjen Levine fra Dahl-forelesningen ved UiO høsten 2019.
Kasper Bro Larsen. Jesus. Aarhus Universitetsforlag (2018). En
del av den danske serien Tænkepauser – viden til hverdagen.
Lettlest og godt formidlet bok om nyere Jesus-forskning, sett fra
et aktuelt perspektiv.
Christy Cobb, Slavery, Gender, Truth, and Power in Luke-Acts
and Other Ancient Narratives. Palgrave Macmillan, 2019.
En bok som tar for seg utvalgte tekster fra Lukas og Acta, lest
med mangfold av perspektiver. Sannheten søkes ved hjelp av
nye virkemidler, og de tause stemmene løftes frem. Boken evner
å plassere Lukas’ dobbel-verk inn i en historisk sammenheng
vis-a-vis andre antikke tekster, men den er også opptatt av
resepsjonshistorie og tekstenes aktuelle mening.

Anne Katrine de Hemmer Gudme
professor i Det gamle testamente, UiO
akgudme@teologi.uio.no
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Hvad er ‘hot’ i Det gamle
testamente?
Hvad er ‘hot’ i Det gamle testamente (GT)? Det spørgsmål er
ikke så let at besvare, som det var engang, for fagfeltet Det gamle
testamentes eksegese er ligesom så mange andre teologiske og
humanistiske fag blevet utrolig specialiseret. Man kan begræde
denne atomisering eller glædes over mangfoldigheden, men det
er nu engang en kendsgerning, at forskning i GT i dag foregår i
mange forskellige, og til tider af hinanden uafhængige, diskurser.
På baggrund af denne fagfeltets spredning har jeg valgt en
fremgangsmåde, som også fungerer, når man køber gaver: Giv
det, du selv sætter pris på.
Mit arbejde med GT har især drejet sig om ritualer. Jeg
har arbejdet med religiøse ritualer, særligt offerpraksis og
votivpraksis, og jeg har været vældig interesseret i den rolle,
som materialiteten og sanseligheden spiller i forhold til disse
praksisser – både i teksterne og set ud fra et komparativt
religionshistorisk synspunkt. I de seneste år har jeg især arbejdet
med sociale ritualer, såsom måltider og gæstfrihed, og jeg er også
i stigende grad begyndt at interessere mig for køn. Jeg er i det hele
taget optaget af, hvordan vi på bedste måde kan afdække en form
for historisk antropologi i GT, og derigennem blive klogere på
denne tekstsamlings værdier, indforståethed og kategoriseringer.
Det er altså de GT-samtaler, jeg først og fremmest deltager i, og i
lyset af disse mine faglige interesser får læseren her et par bud på,
hvad jeg synes, er ’hot’ i GT lige nu.

Gammeltestamentlige maskuliniteter

Studiet af maskulinitet i Det gamle testamente er virkelig i vækst
i disse år. I lang tid har det været studiet af kvinder i Bibelen
og feministiske og ’queer’ læsninger, der satte dagsordenen
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og førte an indenfor det kønshermeneutiske arbejde med GT,
men nu er mænd og maskulinitet for alvor kommet på banen,
og det er der kommet meget yderst læseværdigt eksegetisk
arbejde ud af. Et rigtig godt sted at starte er Susan E. Haddox’
artikel, “Masculinity Studies of the Hebrew Bible: The First Two
Decades.”, i tidsskriftet Currents in Biblical Research (14:2,
2016, side 176-206). Haddox viser på fornem og overskuelig
vis, hvordan vi på rundt regnet 20 år er gået fra at opdage, at
der er noget, der hedder maskulinitet i GT, og at det er værd at
studere, til at udvikle en relativt raffineret og kompleks forståelse
af flere forskellig dynamiske maskuliniteter i GTs tekster.
Pioneren på området er den internationalt ankerkendte tidligere
professor ved universitetet i Sheffield, David Clines, der med
sit arbejde om kong David i 1990erne satte maskulinitet på den
gammeltestamentlige dagsorden. Clines har været fast bidragyder
til de tre fremragende redigerede bind om gammeltestamentlige
maskuliniteter, som Ovidiu Creangă står bag, og som alle er
udgivet på forlaget Sheffield Phoenix Press: Men and Masculinity
in the Hebrew Bible and Beyond (2010), Biblical Masculinities
Foregrounded (2017) og Hebrew Masculinities Anew (2019).
Disse tre bind anbefales varmt, og særligt det seneste fra 2019
indeholder en perlerække af interessante undersøgelser af fx
forholdet mellem alderdom og maskulinitet (Milena Kirova)
og maskulinitet og penge i Ordsprogene (Kelly J. Murphy). To
af bogens bidrag fokuserer specifikt på Jahves maskulinitet i
GT (David J.A. Clines; Richard Purcell and Caralie Focht), og
det er et område, der trænger til at blive belyst. Indtil nu har
maskulinitetsstudier i GT primært været optaget af menneskelige
maskuliniteter og i begrænset omfang i den potentielle
spænding mellem menneskelig og guddommelig maskulinitet
(se Alan Hookers bidrag i Biblical Masculinities Foregrounded,
2017), men det er helt oplagt, at der ligger et væsentligt
erkendelsespotentiale gemt i netop at afdække, hvordan Jahves
maskulinitet spiller sammen med hans tilbederes maskulinitet i
GT. Det vil give os en bedre forståelse af det gammeltestamentlige
gudsbillede og af GTs måde at udtrykke teologi på. Desuden er
både Rhiannon Graybills Are We not Men: Unstable Masculinity
in the Hebrew Prophets (Oxford University Press, 2016) og Brian
Charles DiPalmas Masculinities in the Court Tales of Daniel:
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Advancing Gender Studies in the Hebrew Bible (Routledge, 2018)
gode eksempler på, hvorfor vi bliver klogere på GT ved at fokusere
på maskulinitet. I Are We not Men præsenterer Graybill os for
kønshermeneutiske læsninger af fire udvalgte GT profeter, en
legendarisk profet, Moses, og tre skriftprofeter, Hoseas, Jeremias
og Ezekiel. Graybill anvender et analytisk perspektiv, der
kombinerer en ’queer’ læsning med et fokus på profeternes krop.
På denne måde får hun vist, hvor udsatte, udstillede og sårbare
profeterne i GT kan være, og hvor invasiv Jahves åbenbaring til
tider kan være. Brian DiPalma fokuserer på et enkelt skrift i GT,
Daniels Bog, og han analyserer omhyggeligt og metodisk, hvordan
der i Daniel tegner sig to maskulinitetsidealer, det dominerende/
hegemoniske ideal om en mand, der kan slås, regere, avle børn
osv., og et alternativt skriver-ideal, der i højere grad værdsætter
veltalenhed og dannelse. DiPalma har nogle meget tydelige
teoretiske og metodiske overvejelser undervejs, og det gør bogen
til et virkelig stærkt bidrag til den eksegetiske kønshermeneutik.

Krop

Set fra min stol, er Disability Studies også et (relativt) nyt og
spændende område indenfor GT-forskningen. Det er også et
område, som vi stadig mangler et godt skandinavisk navn til,
fordi ‘funktionsnedsættelsesstudier’ bare ikke rigtigt fungerer.
’Grundbogen’ i forhold til GT og disability er Saul Olyans
Disability in the Hebrew Bible: Interpreting Mental and Physical
Differences (Cambridge University Press, 2008). Olyans bog er
et godt udgangspunkt, selvom den teoretisk set er lidt uelegant,
og den har gode oversigtsagtige gennemgange af GTs kategorier
for skønhed, det normale og det unormale og defekte. En mere
teoretisk raffineret behandling af samme emne får man i Sarah
Raphaels Biblical Corpora: Representations of Disability in
Hebrew Biblical Literature (T&T Clark, 2008). Raphael formår i
højere grad end Olyan at favne den kompleksitet, der er forbundet
med fysiske skavanker i GT, og at de, selvom de ofte fungerer
socialt ekskluderende, også kan være kvalificerende, og at de har
et diskursivt og æstetisk potentiale, der udnyttes flittigt i GT.
Olyan har gjort et vigtigt forarbejde ved at markere emnet, men
hans analyser bliver på sin vis hængende i en socialantropologisk
analyse af, hvordan det fysisk perfekte og uperfekte er
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henholdsvis inkluderende og ekskluderende. Raphael føjer en
ekstra dimension til analysen, fordi hun i højere grad end Olyan
har sans for GTs literære og retoriske aspekter.
Jeremy Schipper er en af de forskere, der har bidraget flittigst
til at udvikle studiet af disability og GT, og hans arbejde er godt
og nuanceret. Han har skrevet en monografi om den lidende
tjener i Esajas (Disability and Isaiah's Suffering Servant, Oxford
University Press, 2011), og han har redigeret flere bøger om
emnet. Her skal især nævnes Disability Studies and Biblical
Literature (sammen med Candida Moss, PalgraveMacmillan,
2011) og This Abled Body: Rethinking Disability and Biblical
Studies (sammen med Hector Avalos og Sarah Melcher, Society
of Biblical Literature, 2007). Endelig kan bogen, The Bible and
Disability: A Commentary (redigeret af Melcher, Parsons og
Yong, Baylor University Press, 2017), også varmt anbefales til
læsere, der ønsker at danne sig et overblik over, hvad der er at
hente ved en disability-læsning af GT.
Disability studies bidrager til faget, fordi det ikke kun handler
om en historisk interesse i Bibelens beskrivelse af skavanker
og patologier. Det er et fagområde, der stiller spørgsmål ved
kropslige og ontologiske normer og idealer, og det tvinger os til at
udfordre de kategorier og opfattelser af det naturlige og neutrale,
som vi mere eller mindre bevidst bringer ind i en læsning og
fortolkning af Bibelen. Krop og køn i GT er også temaer, der
egner sig fremragende til undervisning og studiekredse. Hvis
man sætter sig for at undersøge, hvilke maskuliniteter, der er
repræsenteret i en GT tekst, bliver man nødvendigvis bragt til
en reflektion over, hvad maskulinitet er i dag, og hvor mange
konkurrerende maskuliniteter vi støder på i verden omkring os.
Ligeledes fører et fokus på krop og skavanker helt automatisk
til en refleksion over, hvad en ’normal’ fysik er, hvad en ’smuk’
krop er osv. Det er gode eksempler på, at studiet af oldtidstekster
altid også gør os lidt klogere på os selv og vor egen tid, og det er
temaer, der har et fantastisk identifikations- og anstødspotentiale
for teologistudenter og andre bibellæsere, der er på udkig efter en
krog, de kan sætte i teksten.
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Afslutningsvis vil jeg komme med to anbefalinger til de, der er
generelt interesserede i GT, og som ikke umiddelbart fanges af
hverken maskulinitetsstudier eller funktionsnedsættelsesstudier.
Tidsskriftet Journal of Hebrew Scriptures (JHS) har nu i godt
femten år udgivet fagfællebedømte artikler af høj kvalitet om alle
GT-relaterede emner. JHS er et e-tidsskrift, det er open-access, og
det er et rigtig godt sted at se, hvad der rører sig lige nu. Hvis man
trænger til lidt lettere læsning – og det er JHS ikke! – bør man
surfe forbi det danske populærvidenskabelige tidsskrift Bibliana,
som også er blevet til et rent e-tidsskrift, der er frit tilgængeligt
online. Næste nummer af Bibliana handler om verdens undergang
(2020:1), og tidligere numre handler for eksempel om Bibel og
Botanik, Bibelske Bæster og Bibelen og Superhelte. I Bibliana
er hver artikel forsynet med et her-kan-du-læse-mere afsnit, så
hyggelæsningen kan blive første skridt på vejen til fordybelse i et
emne, hvis man er i det humør.
Rigtig god læselyst!

Boken koster kr 295,Bestilling rettes til ordre@eideforlag.no
Den første av de nye liturgiske bøkene for hovedgudstjenesten i Den norske kirke kan nå
bestilles. Gudstjeneste med veiledninger / Gudsteneste med rettleiingar er en fornyet og
justert utgave av boka Gudstjeneste for Den norske kirke fra 2011, og den vil bli en faglig
ressurs for liturgisk forståelse og utøvelse. Boken er et godt verktøy for ansatte, råd og
frivillige i arbeid med hovedgudstjenesten og inneholder:








veiledningsmateriale for gudstjenesten
liturgisk tekstmateriale til hovedgudstjenesten og til dåp i hovedgudstjenesten
alminnelige bestemmelser
samiske og kvenske tekster til utvalgte liturgiske ledd
tekstrekker for bibelsk salme
omkved til bibelske salmer for kirkeåret
liturgiske retningslinjer og regelverk.

Begge målformer

Boken inneholder tekster både på bokmål og nynorsk. Alle liturgiene og bestemmelsene for
disse er gjengitt i begge målformer, mens de øvrige kapitlene veksler mellom bokmål og
nynorsk. Boken vil være en hjelp for ansatte og menighetsråd i prosessen med å fastsette
lokal grunnordning og bli kjent med Hovedgudstjeneste 2020.
Det fremgår av § 18 i regler for liturgisk inventar og utstyr at det i hver kirke vanligvis vil være
behov for:
Tre bibler og tekstbøker og tre sett av de liturgiske bøker (for liturg, kirkemusiker, og
sakristi). Et tilstrekkelig antall salmebøker til bruk for menigheten og koralbøker og
liturgisk musikk for kirkemusikeren.

Ett sett av liturgiske bøker består av gudstjenesteboken med veiledninger som her
presenteres, samt gudstjenesteboken til bruk ved alteret og boken med liturgisk musikk. Tre
sett av de liturgiske bøkene vil til sammen utgjøre ni liturgiske bøker i hver kirke. Kirkerådet
har imidlertid lagt til grunn at det kan være tilstrekkelig med fire bøker i hver kirke, hvorav to
gudstjenestebøker, til bruk for henholdsvis prest og kirkemusiker i kirkerommet. Dette kom
frem i vedtaket i saken om gjennomføring av gudstjenestereformen av 2019:
I tillegg til liturgibøker til prestene, dekkes en av de to messebøkene som skal være i
kirkene, av rettssubjektet Den norske kirke. I tillegg til disse to bøkene skal boken
med liturgisk musikk og en rimelig utgave av liturgien med veiledninger finnes i
kirkene. Disse bekostes av fellesrådet (vedtakspunkt 3 i sak KR 39/19).
Det er gudstjenesteboken med veiledninger som nå kan bestilles. Kirkerådet har i nevnte
vedtak bedt de kirkelige fellesrådene kjøpe inn ett eksemplar til hver kirke. Dette vil være det
eksemplaret som skal være i kirkens sakristi, jf. regler for liturgisk inventar og utstyr § 18.
Det ligger til det enkelte menighetsråd å ta stilling til og bekoste ytterligere innkjøp for å ha
denne boken tilgjengelig også for medliturger, gudstjenesteutvalg og på kirkekontoret.
Arbeidsgiver vurderer behovet for innkjøp til sine ansatte av den boken som nå kan bestilles.
Ansatte som har gudstjeneste som sitt arbeidsfelt, bør ha et eget arbeidseksemplar, for slik
hensiktsmessig å kunne utføre sin jobb.
Bestilling sendes til forlaget ved denne eposten: ordre@eideforlag.no
Telefon Eide forlag er 55 38 66 50.
Leveringsdato er 10. mars.
Bestillingen må inneholde antall bøker samt mottakers navn, leveringsadresse,
fakturaadresse og eventuelt koststed/andre merknader. Faktura sendes elektronisk eller
legges ved bøkene. Ved bestilling av mer enn 10 bøker, gir Eide forlag fri frakt. Menigheter
oppfordres derfor til å gå sammen når de bestiller bøker.
Det kommer på samme tid ut en elektronisk utgave som vil være tilgjengelig i alle
nettbokhandler, som for eksempel ebok.no. Dersom du har spørsmål om nedlastning og
lesing av e-bøker, se nettbokhandlenes egne hjelpesider (f.eks. hjelp.ebok.no).
Behov for råd og veiledning ut over dette rettes til bispedømmekontorene.

Informasjon om de øvrige liturgiske bøkene
I august 2020 kommer de liturgiske bøkene for prester og kirkemusikere. Dette gjelder:


Gudstjenestebok for Den norske kirke – hovedgudstjeneste (bokmål)



Gudstenestebok for Den norske kyrkja - hovudgudsteneste (nynorsk)



Liturgisk musikk for Den norske kirke – hovedgudstjeneste (bokmål)



Liturgisk musikk for Den norske kyrkja – hovudgudsteneste (nynorsk).

Nærmere informasjon om bestilling av disse øvrige liturgiske bøkene kommer i mai, slik at
bøkene kan sendes ut fra forlaget så snart som mulig i august.

Tekstgjennomganger

Elisabet Kjetilstad
fengselsprest i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt
ek477@kirken.no
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4. søndag i påsketida
3. mai 2020
Jes 54,7–10 		
eller Apg 9,36– 43
Fil 3,12–14 		
Joh 16,16–22

Herrens fredspakt
Tabita vekkes opp
Jeg jager fram mot målet
Sorgen skal bli til glede

Sorga skal vendast til glede

Evangelieteksten denne 4. søndagen i påsketida er henta frå
Johannes evangelium. I denne avskjedstalen som Jesus held til
læresveinane, teiknar han opp eit skilje markert med «før» og
«etter». Læresveinane ser ut til å meina at det Jesus seier er noko
kryptisk. Dei spør seg: «Kva meiner han med det han seier til oss:
Om ei lita stund ser de meg ikkje, og om endå ei lita stund skal de
få sjå meg?»
Læresveinane høyrer Jesus sine ord om sorga som skal vendast
til glede før det har skjedd. Me les orda etter at det Jesus snakkar
om har funne stad. Jesus har stått opp frå dei døde, og me kan
sjå korleis sorga vart vendt til glede. Dette vert eit håpsperspektiv
også i møte med utfordringar som dagens menneske står framfor,
og me ikkje veit utfallet av. Vil sorger også i vår tid og på vår stad
kunne vendast til glede? Jesus har stått opp frå dei døde. Me
kan sjå livet i lyset frå oppstoda, som skin inn i våre alle tyngste
stunder.
I leseteksten henta frå Paulus sitt brev til Filiparane får me lesa
Paulus sitt vitnesbyrd om korleis det å vera gripen av Jesus
Kristus formar heile livet hans.
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Redaksjonen for Nytt norsk kirkeblad bad meg fokusere særskild
på leseteksten frå apostelgjerningane i denne tekstkommentaren.
Bakgrunnen er at kyrkjelydane dette året i perioden mellom
2.søndag i påsketida til søndag før pinse kan velja å lesa ein serie
frå Apostelgjerningane framfor GT-teksten. I registeret står det
«eller» framfor tekstane i denne serien.
Det er ei vanleg oppfatning at Apostelgjerningane er skrivne
som eit framhald av Lukasevangeliet, av same forfattaren. Acta
handlar om korleis evangeliet blir forkynt frå Jerusalem til Roma,
og det veks fram kristne kyrkjelydar mange stader.
I dagens avsnitt frå apostelgjerningane møter me sørgjande enker
og læresveinar. Dei har vaska si kjære etter skikken. No er dei
samla i rommet ovanpå kor ho ligg. Tabita. Dorkas. Rundt henne
var det liv og leven. No er ho død.
Læresveinane får høyre at Peter er i Lod, som ligg like i nærleiken.
Ryktet seier at Peter i Jesu Kristi namn har gjort eit under: Æneas
som har lige til sengs i åtte har har reist seg. No vender alle som
bur i Lod seg om til Herren! Læresveinane som er samla rundt
Tabita bestemmer seg for å senda to menn for å henta Peter. Når
Peter og læresveinane kjem fram til Tabita sitt hus, samlar enkene
seg rundt han, dei gret og viser fram kjortlane og kappane som
Tabita har sydd.

Kvinneleg læresvein og vitne

Kvinna som alle er samla rundt har to namn: Tabita er hennar
arameiske namn, Dorkas hennar greske. Kanskje seier dette oss
lesarane noko om at ho er kjend både i jødiske og ikkje-jødiske
krinsar?
Ho bur i den jødiske havnebyen Jaffa, og er skildra som ein
kvinneleg læresvein. Dette er den einaste staden i NT kor
hokjønnsforma av ordet «læresvein» (gr. mathætria, hankj.
mathætes) er nytta. Me forstår at det var fleire læresveinar enn
dei tolv, samt at kvinner også vart rekna for læresveinar. Måten
Tabita/Dorkas blir introdusert på som kvinneleg læresvein gir
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inntrykk av at ho ikkje er den einaste kvinnelege læresveinen i
Jaffa, men at ho er ein del av eit fellesskap av fleire kvinnelege
læresveinar.
Rundt Tabita/Dorkas er også enkene. Korvidt Tabita/Dorkas
sjølv er enke eller ugift seier soga ingenting om. Ho vert ikkje
presentert gjennom sine familiære relasjonar og status i forhold
til menn, men gjennom sine handlingar: Tabita/Dorkas er kjent
for å gjera mykje godt og ta seg av dei fattige. Det er dette enkene
fortel om til Peter, då han kjem til sørgestunda. Ser du, Peter? Ser
du kor flink ho var med saumen? Kom og kjenn med fingrane kor
godt handtverk dette er! Kjenner du, Peter, omsorga ho hadde?
Ho sydde desse kappene og kjortlane! Til enkene. Til fattigfolk og
frysande..
Tabita/Dorkas trer fram som ei ressurssterk, arbeidande kvinne
og læresvein som gir av seg sjølv for dei som treng det. Skulle det
vera slik at ho er rikare enn mange av dei andre, så er i alle fall
ikkje inntrykket at ho kun gir smular av sin eigen rikdom. Enkene
sine tårer over Tabita vitnar om at hennar liv med fine sting er
sydd saman med dei andre sine liv.
Tabita bur i den jødiske havnebyen Jaffa, og det er vel sannsynleg
at ho har vukse opp med kallet til å følgja mitsvah, dei jødiske
boda om å leva etter Guds vilje. Samtidig veit me ut frå skildringa
av henne som læresvein at ho på eit tidspunkt har høyrt om
Jesus, og at dette har gjort sterkt inntrykk på henne. Eg vil tru
at Tabita var oppteken av å gjera mykje godt å ta seg av fattige
også før ho høyrde om Jesus, men at ho i og med Jesus fekk ei
utvida fortolkingsrame for liv og tru. At Jesus sine ord inspirerte:
«De skal elska kvarandre. Som eg har elska dykk, skal de elska
kvarandre. På det skal alle skjøna at de er mine læresveinar:
at de har kjærleik til kvarandre.»( Joh evg 13,34). Som lesarar
av NT og apostelgjerningane kan me forstå læresveinen Tabita/
Dorkas sine gode gjerningar som eit vitnemål om at Guds kjærleik
og nåde også kjem til synes gjennom menneske sine liv, relasjonar
og arbeid.
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Underfulle under

Apostelgjerningane fortel om mange under som hende ved
apostlane sine hender. I det femte kapitlet vert det fortalt at «Dei
bar til og med sjuke ut på gatene og la dei på senger og bårer,
så i det minste skuggen av Peter kunne falla på nokre av dei når
han gjekk framom. Også frå byane kring Jerusalem kom det folk
i stort tal. Dei bar med seg sjuke og slike som var plaga av ureine
ånder, og alle vart lækte.» (Apgj 5, 15-16)
Når Peter kjem til Tabita/Dorkas sitt hus byd han alle å gå ut,
han fell på kne og ber. Så snur han seg mot den døydde og seier:
«Tabita, stå opp!»
Denne forteljinga gir assosiasjonar til forteljinga om Jesus som
vekkjer Jairus si dotter i Markus-evangeliet kap 5. Til forskjell
frå presentasjonen av Tabita/Dorkas, er jenta utan namn og blir
presentert i relasjon til hennar nærmaste mannlege slektning.
Men orda dei to blir vekte opp med liknar på kvarandre. Over
Jairus si dotter seier Jesus: «Vesle jente, eg seier deg: Stå opp!»
Og straks stod jenta opp. (Mark 5, 41).
Under som me les om både i evangelia og apostelgjerningane
vitnar om at Guds krefter i sving. Dette gjer inntrykk på folk, dei
vender om til Gud, minnest det som hende og skriv det ned. Så
kan også dagens lesarar få ta del i minnet, bli rørte og undrande
over Guds underfulle gjerningar i og med oss. Kanskje kan desse
minna i tunge stunder hjelpa oss til å håpa på betre tider, slik
Jesus oppmuntrar oss til i dagens evangelietekst frå Johannes
evangeliet kap 16. Hugs, seier Jesus i Joh 16, 20: «De skal sørgja,
men sorga skal vendast til glede.»

Litterær kontekst

Forteljinga om læresveinen Tabita/Dorkas er plassert etter
avsnittet kor Peter i Lod byd Æneas å stå opp etter åtte år som
sengjeliggande, og før Peter møter Kornelius i Cæsarea. Av
desse tre, er det forteljinga om Peter og Kornelius som er den
mest kjende. I dette møtet forstår Peter at Gud ikkje gjer skilnad
på jødar og hedningar, og det banar veg for hedningmisjon og
apostelmøtet i apostelgjerningane 15.
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Overgangane mellom forteljingane er markerte med knaggar
knytte til stadene kor Peter er. Peter er først i Lod, så blir han
henta til Jaffa. I Jaffa bur han hjå garvar Simon, før han blir henta
til Cæsarea.
Når me ser nærare på tekstavsnittet knytta til Tabita, synest eg det
er interessant å legga merke til korleis fokuset i teksten på elegant
vis glir over frå Tabita til Peter. Etter at Tabita er blitt vekt opp, er
det Peter me høyrer vidare om. Han tek inn hjå garvar Simon og
soga går vidare.

Nyfiken: Tabita- di erfaring?

Eg får lyst til å stoppa litt ekstra hjå Tabita/Dorkas, som får denne
erfaringa utanom det vanlege. Tru kva uttrykk Tabita får i augene
i det Peter rekker henne handa og reiser henne opp? Er det eit
blikk som glitrar i overraskinga? Treng ho tid til å summa seg, slik
det kan vera etter ein har sove? Fell det ei tåre nedover kinnet?
Eller byrgjar ho kanskje å le?

Salmeforslag

214: Han stod opp før dagen demret
345: Å, kor djup er Herrens nåde
339: Skriv deg Jesus på mitt hjerte
482: Deg å få skode
207: Livet vant
479: Håpstango

Morten Erik Stensberg
sokneprest i Grue
morten.stensberg@grue.kommune.no
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10. mai 2020
Hos 14,5–9 		
eller Apg 4,32– 35
Rom 11,13–20
Joh 15,1–8 		

Jeg vil lege deres frafall
De hadde alt felles
Du er podet inn blant grenene
Det sanne vintre

Om vinelskere og polreiser

Noen mennesker har et pasjonert forhold til vin, de følger
med på hvordan vinhøsten arter seg, de kjenner navnene på
utallige vindistrikter, og har ganske sikkert sine egne favoritter.
Jordsmonn, typen vintre/druer, forholdet mellom kulde og
varme, lys og mørke, alt sammen virker inn på hvordan den
enkelte årgangen med vin blir. Resultatet kommer til slutt an på
druenes beskaffenhet - deres kvalitet er igjen uadskillelig knyttet
til vintreet: «Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig
frukt» sier Jesus (Matt 7,17).
I februar hvert år stiller vinentusiaster seg i kø opp til flere uker
før Vinmonopolet åpner for salg av sine mest eksklusive viner –
de gode årgangene. De mest ihuga har tatt seg ferie og stiller med
sovepose og tilbringer mange dager på gata for å sikre seg flasker
med fransk vin av edel årgang. Dagsavisen skriver følgende om
noen av dem: «De kler seg som polfarere, men deres mål er noe
helt annet enn Børge Ousland og Mike Horns polferd. I stedet for
det iskalde nord er det edle, varme dråper fra det varme sør som
er målet til gjengen som sover i feltsenger nede i Oslo sentrum».
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Treet, vingården og vintreet

Evangelieteksten 5. søndag i påsketiden er Jesu avskjedstale i
Johannesevangeliet, som gjerne deles i tre: 13,31-14,31; 15,116,4a; 16,4b-33. Jesus omtaler seg selv som vintreet, sin Far
som vinbonden og disiplene som greinene. Treet, vingården og
vintreet er bilder eller metaforer som går langt tilbake i jødenes
historie. De forekommer ofte i Salmene og hos profetene, slik vi
for eksempel møter det i dagens gammeltestamentlige lesning fra
profeten Hosea. Verdt å merke seg er skildringen av Israel som
Herrens vingård i Jesaja 5,1-7. Men det går også an å knytte bildet
om vintreet, grenene og frukten til historien om Adam og Eva som
åt av treets frukt i 1. Mos 3, 3: «Dere må ikke spise av den og ikke
røre ved den; for da skal dere dø». Da handlet det om avstand,
om ikke å komme i berøring med treet. Nå vendes perspektivet,
nå skal mennesket bli som grener på vintreet, og i ytterste
konsekvens selv bære frukt.
Det er et tilbakevendende tema denne søndagen å bære frukt.
Uten å tenke over det kan vi miste et viktig poeng, at det er ikke
snakk om frukt sånn generelt, men om druer. Vintreet bærer
fram vindruer, druer som skal høstes og legges i vinpressen og
bli til vin. Hvordan forholder fortellingen om bryllupet i Kana
seg (Joh 2,1-12) seg til vår tekst? Forvandlingen av vann til vin
skjer plutselig – det er en hastesak. Men skildringen av forholdet
mellom vintreet og greinene forutsetter noe som tar tid og krever
tålmodighet. Felles for dem begge er vinen: Jesus er den som
gjør vann til vin; og som selv også er vintreet, som gjennom sine
greiner bærer fram vindruer. Vinunderet i Kana kan ikke gjentas,
men det at et vintres greiner bærer frukt er et under som skjer
på nytt og på nytt gjennom Guds rikes historie. Vin handler om
forvandling, den langsomme gjæring og modning. Vin handler
også om å lengte etter noe nytt, slik Jesus uttrykker det under
innstiftelsen av nattverden i Lukas 22,18: «For jeg sier dere: Fra
nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er
kommet».

De flertydige bildene

I teksten vår Johannes 15,1-8 legger noen fortolkere vekt på
Jesus som vintreet, mens andre legger hovedvekten på bruken
av verbet «bli eller forbi» (gr. meno). Muligens vil noen se det
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som en motsetning, men ligger det ikke i bruken av bildet med
forholdet mellom treet og greinene at det er snakk om noe
vedvarende? Å være grein på et tre er jo bildet på en relasjon, det
handler om noe som varer eller forblir – alle fall inntil vinbonden
bestemmer seg for å fjerne greina. Uten tvil er Johannesevangeliet
et flertydighetens evangelium, det er lag på lag i fortellingene og
stadig skiftende perspektiv. Den tyske nytestamentlige forskeren
Gerhard Lohfink leser det mest av alt som en enestående teologisk
meditasjon over Jesu liv og gjerning.

Bærer et godt tre alltid god frukt?
Om Jean Vanier og L’Arche

I februar i år offentliggjorde den internasjonale L’Arche
bevegelsen sin rapport om seksuelle overgrep begått av stifteren
deres Jean Vanier som døde i fjor vår vel 90 år gammel. Nyheten
slo ned som en bombe, at en mann som selv hadde talt og arbeidet
for de svake og marginalisertes sak, skulle ha begått overgrep
var for mange en helt umulig tanke. Gjennom L’Arche og Tro og
Liv-bevegelsen bar Vanier tilsynelatende mye frukt. Det var ingen
vinbonde som skar han av treet og kastet ham «utenfor». For
mange mennesker var Vanier en umåtelig tiltalende og vakker
grein på vintreet. Tilsynelatende var ingen så tett på ham, annet
enn ofrene, at de så at de bugnende klasene med druer var infisert
av mugg og sykdom. For mange år siden sa en kollega til meg noe
slikt som at synden perverterer alt. Det er ikke vanskelig å gi ham
rett, også helligheten eller våre forsøk på å oppnå den perverteres,
synden kan gjøre den mest intime Jesus-relasjon til noe grotesk,
til et vrengebilde av det den skulle vært, og dens frukt blir ikke
annet enn bitre druer.
Å lese teksten fra Johannesevangeliet om vintreet og greinene
ikke lenge etter at Jean Vanier har blitt kjent som en overgriper
vekker assosiasjoner og spørsmål hos meg som ikke slipper
taket. Seks kvinner er blitt utsatt for grenseoverskridende adferd,
seksualisert og åndeliggjort på en og samme tid. Vanier næret
en særlig kjærlighet til Johannesevangeliet. Med stort ubehag
jeg slår opp hans betraktninger over Johannesevangeliet «Inn
i Jesu mysterium», og ubehaget tiltar etter hvert som jeg leser
utleggingen av Jesus som det sanne vintre. Så har da St. Olav
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forlag valgt å tilbakekalle sine utgivelser av og om Vanier. Ordene
hans høres ganske annerledes ut nå: «Gud bruker oss alle som
formidlere av hans nåde gjennom våre ord og gester, vårt nærvær
og vår bønn. Slik tar vi del i Guds livgivende skaperkraft. Vi gir
Guds liv til hverandre og vi mottar dette livet fra hverandre». Slik
utla Vanier kapittelet om Jesus som det sanne vintreet (Vanier,
Jean: Inn i Jesu mysterium s 315).
Med overgriperens selvfølgelige rett tok Vanier for seg, han ønsket
å gi videre en spesiell nåde, en særlig begunstigelse fra Jesus og
Maria. En selvtekt forankret i en forkvaklet teologi sprunget ut av
hans tette bånd til presten og dominikaneren Thomas Philippe.
Ingenting tyder på at Vanier ikke forstod seg som en grein på
vintreet til tross for ugjerningene han hadde begått, snarere gis
det inntrykk av at var de begrunnet av hans intime relasjon til
Jesus.
Gjennom hele kirkens historie har overgrep, mishandling og
ødeleggende adferd fulgt den. Overgripere og mishandlere
har søndag etter søndag forkynt evangeliet, delt ut nattverden
og døpt. Hengivne kristne har fornedret og ødelagt andre.
Ubekymret og uten den minste form for anger har de gjort det.
Hvorfor? Fordi de har ment seg å være greiner på Jesu vintre. Kan
vintreet være godt selv om greinene bærer dårlig eller lite med
frukt?

Hva slags menneske er grein på vintreet?

«Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i
ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre»,
sier Jesus (Joh 15,5). Hvordan snakker vi sant om mennesket
som en nyskapning i Kristus og som skapning som fortsatt er
etterkommer av Adam og Eva? Luthers løsning ble å beskrive
mennesket som «simul justus et peccator», empirien synes å
gi ham rett. I møte med seg selv og sin samtid var det nærmest
umulig for ham å komme til en annen konklusjon. Samtidig spør
jeg meg om nettopp evnen til godhet og kjærlighet utrykker noe
substansielt hos mennesket, mens ondskap og destruksjon er
aksidensielt, noe fremmed. Rowan Williams har flere ganger
undret seg over hva Gud kommer til å spørre ham om når de står
ansikt til ansikt. Han er sikker på at spørsmålet ikke kommer til
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å være om han har blitt mer og mer som mor Teresa eller Frans
av Assisi, men om han mer og mer har blitt Rowan, seg selv.
Underforstått: I dét Kristus vinner skikkelse i et menneske blir det
mer og mer seg selv.

Johannes 15 som et stykke
antropologi, kristologi og ekklesiologi

Uansett, Johannes 15 er antropologi, kristologi og ekklesiologi
på en gang. J-M-R Tillard påpeker følgende: «What Paul and
the Ephesians express by analogy of the living human body, the
Johannine tradition shows by the analogy of the living vine»
(Tillard, J-M-R: Flesh of the Church, Flesh of Christ, s 13). Se
f.eks 1. Kor 3,6-9.
Om vi nærmer oss evangelieteksten som kristologi og ekklesiologi
vil jeg kaste fram følgende påstand: Et vintre er ingen prydbusk.
Men igjen og igjen faller mange for fristelsen til å tro at det er
nettopp det et vintre er, en prydbusk: «Hvorfor spiser mesteren
deres sammen med tollere og syndere?» (Matt 9,11). Evangelienes
Jesus dras mot tollere og syndere. Mot de marginale og de
som befinner seg utkanten. Jesus er vintreet som gir plass til
utskuddene og nærer dem så de bærer frukt.
Heller en liten grein på treet med små druer elsket og dyrket
fram over lang tid, enn de tilsynelatende store klasene som lett
tiltrekker seg oppmerksomheten. Vinbonden nærer den samme
kjærligheten til alle greinene på treet. Kanskje spesielt til de små
greinene, de som ikke har kommet lenger enn at de akkurat har
begynt å knuppe seg og skyte skudd.
«For i sannhet, hvis du tror at du kan få mer av Gud gjennom
inderlighet, oppmerksomhet, behagelige følelser eller spesielle
nådesbevisninger enn ved ildstedet eller i stallen, så gjør du ikke
annet enn om du hadde tatt Gud og svøpt en kappe om hodet
hans og skjøvet ham under en benk. For den som søker Gud på
en bestemt måte, han oppnår bare måten og mister Gud som er
skjult i denne måten. Men den som søker Gud uten noen bestemt
måte, griper ham slik han er i seg selv, og et slikt menneske lever
med Sønnen og er livet selv» (Mester Eckhart: Å bli den du er,
s 243)
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419 Med Jesus vil eg fara
459 Gud er din hvile
209 Døden må vike for Gudsrikets krefter
158 Jesus din søte forening å smake
434 Det er navnet ditt jeg roper
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Ellen Aasland Reinertsen
stipendiat ved Det teologiske fakultet
e.a.reinertsen@teologi.uio.no
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6. søndag i påsketiden
17. mai 2020
Jer 29,10–14
eller Apg 16,25–40
1 Joh 5,13–15
Luk 18,1–8 		

Fredstanker, fremtid og håp
Paulus og Silas løslates
Han hører når vi ber
Enken og dommeren

Ellen Aasland Reinertsen, stipendiat ved Det teologiske
fakultet, intervjuet av Marte Holm Simonsen,
redaksjonssekretær

Enken og dommeren
- Vi ønsket å intervjue deg, Ellen, fordi du har jobbet mye med
lignelser med kvinnelige karakterer, ikke minst med lignelsen om
Enka og dommeren. Dette er jo en tekstrekke som vi kan velge
å preke over på søndag 17. mai, en dag som også har sin egen
tekstrekke. Hva tenker du at er spennende ved disse tekstene,
som gjør at vi kan vurdere å bruke de på nasjonaldagen, heller
enn tekstrekka som er spesifikk for 17. mai?
- Hmm! Den prekenteksten som er satt opp i 17. mai-tekstrekka,
fra Salmenes bok, den handler om at Herren hjelper oss. Hvis
ikke Herren bygger huset, så bygger bygningsmennene forgjeves.
Så dette går jo rett sammen med Ja, vi elsker – «Har den Herre
stille lempet.»
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- Ja, sånn sett handler kanskje begge disse tekstrekkene om hvordan Herren hjelper oss?
- Tja… Eventuelt, slik lignelsen om enka og dommeren ofte har
blitt tolket, så er den en fortelling om en dommer som IKKE vil
hjelpe. Men på grunn av enkas utholdenhet, så hjelper dommeren
henne til slutt. Men både i den ramma som Lukas skaper rundt
lignelsen, og ofte i resepsjonshistorien seinere, så har dommeren
blitt sett på som et bilde på Gud – kall det gjerne «Fra det lille til
det større». Eller at dommeren blir en kontrastfigur til Gud – «Se
på den urettferdige dommeren, selv han hjelper til slutt. Hvor
mye mer vil ikke da Gud hjelpe?» Og i teksten fra Jeremia som
er valgt til tekstrekka, så står det: «Når dere kaller på meg, og
kommer for å be til meg, vil jeg høre på dette.» – Også her blir
Gud en veldig kontrastfigur til dommeren. Epistelteksten fra 1.
Johannesbrev sier: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: At han
hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet
at han hører oss, hva vi enn ber han om…» – Det er jo spennende.
Først gjelder det bønn etter hans vilje, så er det hva vi enn ber
om, «…så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.» Her
tolkes altså lignelsen til å handle om bønn, og det er også slik
Lukas introduserer lignelsesfortellingen i evangeliet: «Så fortalte
han dem en lignelse om at man alltid skal be, og ikke miste
motet.» Deretter kommer altså lignelsesfortellingen om enka og
dommeren. Tekstrekka gjør det samme som mye av etterlivet til
denne lignelsen har gjort, og tolker det som en lignelse om bønn.
Da blir fortellingen om enka og dommeren et eksempel på denne
riktige bønnen. Her er det mye spennende å ta tak i: at det går an
å krangle med Gud, men også: Selv om dommeren skal være en
kontrastperson til Gud, så henger jo noen av egenskapene igjen i
Gud, som sammenlignes med en sånn ufyselig, ekkel maktperson
som ikke gidder å høre på enka.
- Hva gjør det med oss at vi får en slik metaforblanding, med den
slemme dommeren og Gud? Smitter slemheten over på Gud?
- Det kan jo være. Samtidig er jo det en livserfaring mange har: At
Gud ikke svarer når man ber; at man må krangle med Gud.
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- Hva tenker du om hvordan vi forkynner rundt disse ganske
skråsikre tekstene som sier at Gud svarer når vi ber, når det
strider imot vår fornuft og erfaring?
- Ja, dette kunne jo nesten være en herlighetslignelse – Jo mer du
maser på Gud, jo mer svarer han. Det at du må prestere i bønn, at
du må be mye, det tenker jeg at er et problematisk Gudsbilde. Selv
om det også er befriende at det går an å krangle og argumentere
med Gud.
Noe annet skjer om vi ser på lignelsesfortellingen alene, uten
Lukas’ fortolkende ramme. Hvis vi bare hadde hørt selve
lignelsesfortellingen, så er dette en fortelling om en by med
en dommer, med en rettsak og noen juridiske greier. Det er en
enke i denne byen, og vi vet ikke så mye om henne – om hun
var rik eller fattig, om hun hadde rett i det hun krevde. Vi vet
ikke om hun hadde masse ressurser eller var marginalisert. Hun
kommer til dommeren, men han vil ikke gjøre jobben sin. Jamfør
visdomstradisjonene i Det gamle testamentet, så ber hun jo om
akkurat det en dommer skal gjøre: å hjelpe enker og farløse til
sin rett. Og det gjør han jo ikke. Dette er altså en fæl dommer,
den verste dommeren – et karikert bilde. Mange av lignelsene er
jo karikerte, med veldig tydelige karakterer som er enten kloke
eller dumme. Kanskje spilte fortellingen også på stereotypier om
urettferdige dommere og desperate enker, som mange sikkert
hadde erfaringer med.
- Hvem ville man identifisert seg med?
- Tja, det kommer jo an på hvem som hørte teksten. Mange mener
at enka er identifikasjonsfiguren som man skal speile seg i, når det
gjelder bønn eller å kreve rettferdighet/oppreisning.
- Så hun blir på en måte et frigjøringsteologisk ikon?
- Ja, særlig for en del feministteologer blir hun det, siden hun
kjemper mot urettferdighet, undertrykkelse, og patriarkatet. Men
vi vet jo ikke noe om hvem som er motstanderen hennes, og hva
hun egentlig ber om.
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- Vi har snakket litt om denne lignelsen på Feministteologisk
Symposium. Da jobbet vi med spørsmål i grupper. Og noen av
oss var veldig uenig i om dommeren var en troverdig karakter
eller ikke, jamfør hans egne utsagn om at han ikke fryktet verken
Gud eller noe menneske. Det er jo en veldig rar ting å se for seg
at noen sier om seg selv. Er dette et humoristisk virkemiddel?
- Det er jo veldig stilisert. Noen mener teksten kan forstås som en
komisk fabel, litt på samme måte som Sakkeus blir latterliggjort.
Han representerer makta, men så er han også en liten mann som
klatrer i trær, og veldig lite maskulin. På samme måte kan man
kanskje se på dette som latterliggjøring av dommeren. Men han
er jo troverdig – på den måten at han sier det samme om seg
selv som Jesus senere bekrefter: «Hør hva denne urettferdige
dommeren sier.» Men det enda mer komiske er jo at han blir redd
for enka; han, den mektige dommeren som ikke frykter noen.
Det er jo noe av det fæle med lignelsen, at de fleste tok
dommerens utsagn om enka som slik som hun var, som truende,
hissig, hysterisk. Mange kommentatorer ser for seg enka som
en fattig bag lady som skal til å slå dommeren med veska. I
kirkekunsten henger hun nesten rundt halsen på dommeren, eller
jager ham rundt. Men det er dommerens konstruksjon. Så dette er
en lignelse om å bli redd for noen.
- Å bli redd for kvinners sinne?
- Vi vet jo ikke om hun var sint. «Hun kommer stadig til ham
og sier», står det. (Ellen refererer til arkene hun har hengende
på kontorveggen, med greske oversettelser.) Kommer er
imperfektum av Erchomai. Sier er artisipp av Lego – legousa. «Så
hun kom stadig og sa.»
Så Jesus forteller ikke om noen desperat kvinne. Hun er
uerbødig; hun sier ikke Kyrie til dommeren, bare «Hjelp meg
til min rett». Hun kan ha virka sint og truende, men det er ikke
nødvendigvis det som fortelles om henne. Ifølge den store tyske
lignelsesforskeren Louise Schotthoff, så er denne forestillingen
om den sinte kvinna en patriarkalsk konstruksjon. Nytt norsk
kirkeblad har også hatt en nydelig tekstgjennomgang av Merete
Thomassen, hvor hun kaller kvinna for en forbilledlig furie.
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- Vi har jo begrepet «sinnafeminist», som kanskje ligger litt i
bakhodet når vi hører denne lignelsen?
- Ja, men hun kommer jo bare og ber om sin rett? Hvorfor må
denne utholdenheten bli tolka som sinne? Hun er vel i hvert fall
en tøff dame, det er vi enige i.
- Hvordan kan denne lignelsen være relevant på 17. mai?
- I kontrast med «vår Herre som stille lemper», så reiser jo
denne teksten spørsmålet om hvem Herren hjelper. Og noen
feministteologer mener at denne kvinna som stadig kjemper for
rettferdighet er et bilde på Kristus. Vi har jo ingen overflod av
kvinnelige gudsbilder i Bibelen, eller – potensialet har ofte ikke
blitt utnytta. Denne uka på formiddagstreff i Lilleborg kirke,
med flest eldre damer, gjennomsnittsalderen lå på rundt åtti år,
så fortalte jeg om noe av forskninga mi på ulike lignelser med
kvinnelige karakterer, blant annet lignelsen med kvinna med
sølvmyntene. Den står mellom lignelsen om de nittini sauene, og
lignelsen om den bortkomne sønnen. Både gjeteren og faren har
blitt tolka som Gud, mens kvinnen har ofte blitt tolka som kirka.
Dette har vi også snakket om på Lang lunsj med lignelser, som
varmt anbefales, hvis man er interessert i å diskutere lignelser og
mening og tolkning og mangfold. (Følg med på TFs sider for ny
dato.)
- Hvordan treffer denne teksten oss i dag?
- Jeg tenker at enka er et forbilde på å kjempe for det som er
viktig for en. Men kanskje er også dommeren en interessant
identifikasjonsfigur: Man kan kjenne seg igjen i å ikke ønske å
gjøre det som er rett, eller å bli redd for eller å bli trua og utfordra
av f.eks. Greta Thunberg eller andre stemmer; stemmer som
man kanskje ikke har lyst til å høre på. Man kan bli ukomfortabel
av å høre på de stemmene som krever rettferdighet. Også er jo
spørsmålet: Finner man Gud i denne lignelsen? Gjør man det?
Det er jo mye kampbilder om Gud, det heftigste er vel Jakobs
kamp mot Gud i Det gamle testamentet, hvor de bryter med
hverandre. Jakob får hofteskåla slått ut av ledd, og halter inn i
soloppgangen med et nytt navn og en ny velsignelse.
Kanskje man kan finne Gud i kampen og leitinga etter hva som er
rett?
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844 No livnar det i lunder
735 Gud, i en tid hvor alle krefter
737 Herre, du vandrer forsoningens vei
738 Noen må våke
756 Gud signe Noregs land
759 Fagert er landet
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17. mai
søndag 17. mai 2020
Apg 17,22-25
Luk 1,50-53
Sal 127,1-3

Han gir liv og ånde til alle
Fra slekt til slekt
Hvis ikke Herren bygger huset (prekentekst)

Prekenteksten på selveste nasjonaldagen er hentet fra Salmenes
bok. Denne sangen ble brukt til festreisene. Men dagens tekster
kan ikke leses, og preken kan ikke holdes, uten at den sees i lys av
de siste måneders hendelser i verden og i vårt land; med pandemi,
død og sykdom, men også i lys av dugnad, karanteneerfaring og
håp. Når dette skrives, er vi i midten av mars. Det er en uke siden
Corona-situasjonen i verden ble definert som en pandemi, og vi
er usikre på hvordan situasjonen utvikler seg. Derfor er det med
verdensutviklingen som forbehold at dette skrives, og man får
virkelig erfare at prekenarbeid er og må være ferskvare.

Festreisene

Å ha festreisene som tema for gudstjenesten 17. mai gir god
mening, ettersom 17. mai-tog rundt over hele Norge er som
festreiser: Vi feirer utvalgte deler av Norgeshistorien, feirer
grunnloven og løfter opp viktige verdier for vårt samfunn i dag, ja,
slik de jødiske høytidene ofte ble feiret. Da ble viktige hendelser
fra jødefolkets historie satt inn i en liturgisk kontekst, med
fortellertradisjonen som ramme.
Samtidig opplever jeg prekenteksten som ganske utfordrende;
for ofte opplever jeg disse type formaninger som problematiske
for høytlesing. Formaningenes vilkår og konsekvensene i dem
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er i stor grad nyanseløse. Slik er det også med denne teksten. I
et pluralistisk samfunn kommuniserer teksten noe eksklusivt:
Enten er det Gud som bygger, eller så bygger man forgjeves. Men
for Israelsfolket var det viktig, med deres historie, å oppfylle det
første bud, slik det ble gitt dem til Moses da de var nomader i
ørkenen. I overgangen fra nomadetilstand til kultsentralisering
var det viktig å finne ut på hvilket grunnlag man bygger kulten,
samfunnet og kulturen. Denne kultsentraliseringen, eller
samfunnsbyggingen, fikk sitt høydepunkt med Salomos tempel,
nærmest som et monument på det spesielle forholdet mellom
Herren og Hans folk.
I samfunnsbyggingen hadde Israelsfolket med seg Toraen. Med
Moselovens femte bok hadde de også med seg en utstrakt tanke
om barmhjertighet, også for «enker og farløse, for innflyttere og
fattige» (5. mos. 10:18). Med samfunnsbyggingen blir det utviklet
både et lovverk, religiøse høytider, og noen verdier som skal
være felles. Trosbekjennelsen blir en liturgisk påminnelse; «Hør,
Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din
Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.» På
den måten blir folket minnet om en felles forståelseshorisont, som
samfunnet er bygget opp rundt.

Evangelieteksten

Som evangelietekst blir et utdrag fra Marias lovsang løftet frem,
som en poetisk og profetisk beskrivelse knyttet til forventningene
om Jesu fødsel, og fortolket i lys av jødenes historie. Evangeliet
blomstrer frem fra Marias vakre lovsang, basert på verdier
erfart i historien: De med hovmodstanker, som kun setter
sin lit til seg selv, de skal bli spredt. De lave skal bli løftet
opp, og de sultne skal mettes med gode gaver. I lys av denne
teksten blir hovedbudskapet knyttet til sosialetiske verdier, ja,
nærmest som en politisk agenda. Vi kunne funnet mange Jesusfortellinger med lignende tema. Evangeliet er ikke bare en vakker
eksempelfortelling fra historiebøkene, men med Jesu fødsel, liv
og virke, død og oppstandelse, så blir Guds rike åpenbart i verden
gjennom Jesus og hans budskap om kjærlighet, rettferdighet og
barmhjertighet.

17. mai
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I Paulus´ tale får grekerne høre historien bak alteret de har reist
´For en ukjent Gud´. Paulus forkynner tydelig og forbilledlig om
himmelens og jordens skaper: En Gud som ikke bor i et tempel
reist av menneskehender, og altså ikke er avhengig av et konkret
byggeprosjekt. Gud blir presentert som den som «gir liv og ånde,
ja, alt til alle».
Bak en samfunnsutvikling ligger det ikke bare et behov for et
juridisk lovverk, for høytider og gode verdier, men også rom for
det meningssøkende, religiøse; ja, det aspektet som får oss til
å stille spørsmål ved vår eksistens, ved meningen med livet og
undring over hva som skjer etter døden. Jesus åpnet skriftene og
historien på en ny måte, gjennom sitt budskap. Gjennom hans
død og oppstandelse åpnet han himmelrikets porter, og han
knuste dødskreftene. Vårt samfunn bygger på den fortellingen;
den er så relevant i Norge at selv flagget vårt har blitt merket av
det. Korset i flagget viser til fortellingen om han som åpenbarte
Guds rike i verden, han som forsonte Gud med verden, han som
viste oss hva kjærlighet er, han som lærte oss å elske; han som vi i
trygghet og tillit kan kalle verdens frelser.

Fedrelandssalmen: Gud signe vårt dyre fedreland

Fedrelandssalmen har hentet opp motivet fra prekenteksten
i ett av sine vers, men hele salmen kan nok sies å ha hentet
inspirasjon fra Bibelens store fortelling. Den gir oss et historisk
tilbakeblikk på nasjonens historie, en fortolkning av Guds innsats
i nasjonsbyggingen, og til slutt en nærmest poetisk profeti om
vårens komme, både i års-syklusen og i den store sammenhengen.
Det er lett å kjenne seg igjen i fedrelandssalmens budskap, ikke
bare i Norges historie, men også erfaringen fra pandemiens
herjinger i verden i dag. En dag skal våren igjen komme, og
pandemien er historie, men inntil da er verden i mørke. Mangel
på kunnskap om medisin, omfang av nød og død gjør at ordene
«vannkunna ljoset gøymde» er lett å kjenne igjen, for mangel
på kunnskap om omfang og konsekvenser skygger for lyset. Slik
verden ser ut nå, er det et poeng å bekrefte denne sammenhengen,
bekrefte kampen mot virus, men også mot frykten og uroen i oss.
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Isolasjon og ensomhet har vært vonde erfaringer for mange, og
karantene med hjemmekontor har blitt beskrivelsen av hverdagen
for mange.

Løfte opp verdier

Hvilke verdier bygger vi vårt samfunn på? Hva er det vi vil løfte
frem, når vi skal beskrive hva norske verdier er? Jeg vet ikke om
det finnes noe entydig svar på det, og kanskje er det noe vi må
tørre å snakke mer om. Har historien vist oss noen verdier som
kommer frem når vi settes på prøve?
I år skal 70 år med fred feires. På hvilken måte kan vi si at
motstandskampen har gitt oss som samfunn verdier å bygge
på? Oppbyggingen av det norske velferdssamfunnet etter den
nordiske modellen, hva sier det om våre verdier? Eller overflod av
olje og gass, på hvilken måte utfordrer det våre verdier – og hva
sier det om våre verdier? Opplevelsen av samhold etter terroren
22. juli 2011 – hva sier det om våre verdier? Eller erfaringen nå,
etter noen måneder med pandemi – karantenedugnad og intensiv
innsats fra tusenvis i helsesektoren og andre samfunnskritiske
sektorer.
Jeg tror det er viktig for denne dagen å løfte opp det viktigste vi
har: fellesskap og mangfold. Den som har lært meg mest om å
holde disse to størrelsene sammen, er Jesus.
Han utfordret juristene ved å sette kjærligheten før paragrafene.
Han utfordret økonomene ved å sette barmhjertighet før rikdom.
Han utfordret de mektige ved å løfte opp barnet som forbilde.
Han utfordret kjønnsrollemønstrene ved å gi verdighet til det å
være menneske først.
Han utfordret de selvhøytidelige ved å sette ydmykhet først.
Han utfordret rettferdigheten ved å sette barmhjertigheten først.
Han utfordret fordommene ved ikke å dømme, men elske.
Han utfordret vitenskapen til å stadig undersøke mer av
skaperverket.
Han utfordret døden ved å kjempe og vinne mot dødsrikets
krefter.

17. mai
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Han utfordrer meg til å elske Gud og min neste som meg selv.
Han utfordrer meg til å gå i hans fotspor.
Han utfordrer meg til å leve et helt liv, i takknemlighet.
Han utfordrer meg til å dele Guds kjærlighet.
Han utfordrer meg til å arbeide for fred og forsoning i verden.
Han utfordrer meg til å skape engasjement for solidaritet.
Han utfordrer meg til å hvile i Guds kjærlighet.
Han utfordrer meg til å tro at evigheten hviler i Gud, den
barmhjertiges, hender.

Salmeforslag

307 Min sjel, lov Herren
757 Gud, signe vårt dyre fedreland
735 Gud, i en tid da alle krefter røynes
753 Gud sign, vår konge god
755 Ja, vi elsker dette landet
844 No livnar det i lundar
899: Jeg tror på jordens forvandling
933: Vis meg Herre din vei

Anne Guro Nesteby Grette
teologistudent ved Det teologiske fakultet, UiO
anneggrette@gmail.com
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Kristi himmelfartsdag
torsdag 21. mai 2020
Salme 110,1–3
eller Apg 1,1– 11
Ef 4,7–10
Mark 16,19–20

Sett deg ved min høyre hånd
Jesus tas opp til himmelen
Han steg opp og gav gaver
Jesus tas opp til himmelen

Hvor ble det av Jesus?

Kristi himmelfartsdag markerer at Jesus steg opp til himmelen,
med trøtte bein og med et viktig budskap. Hans trøtte bein som
har vandret, gjort mirakler og satt igjen spor for menneskeheten.
Tekstene til Kristi himmelfart gir oss et håp om tro og et budskap
som er vanskelig å forstå. Jesus er den kraften vist i et menneske
hvor avgjørelsen om lidelse, blir vist i heltemodighet. I det Jesus
viser veien til himmelen, åpner det opp for at Den hellige ånd skal
komme til jorden og hjelpe disiplene med å spre budskapet om
menneskesønnens liv, død og oppstandelse. Evangeliene forteller
om denne menneskesønnen som en gang vandret rundt på jorden,
han som skulle sette så dype spor i både vår identitet og det vi har
valgt å vie vårt liv samtidig vandre på jorda som et godt eksempel.
Dette oppdraget med å forkynne evangeliet er større enn vår
menneskelige eksistens. Budskapet er større enn vi kan fatte.
Det skal ikke være lett å forstå hva som blir sagt eller hva som
faktisk skjedde. Historien om himmelfarten har blitt fortalt om
og om igjen, for å så deretter å bli skrevet ned. Fortellingen har et
særpreg, den bærer et løfte om Jesus fra Nasaret som viser seg for
menneskene før han stiger opp til himmelen, men som også har
sendt ned en ånd som skal være til stede overalt. Han har gitt oss
et løfte om at «jeg skal vise deg en vei og jeg ofrer meg for deg».
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Jeg tenker at mange synes at ordet forkynnelse er skummelt.
Mange er de som ikke har kjennskap til ordet, som ikke er
troende eller som ikke forstår hvilken betydning ordet har. Betyr
det at noen skal fortelle pompøse ideer om en mann som ble
kalt menneskesønn som døde og plutselig, 40 dager etter sin
død, dro opp til himmelen, men etterlot en ånd tilbake? Jeg får
assosiasjoner til fortellingen om en prins som får en ånd i en
flaske når han trengte det mest, som ga han tre ønsker, men som
fortsatt ble hans bestevenn i livet etter det. Hvordan føles det å få
en ånd over seg? Som når vinden tar tak i deg og du kjenner håret
blafre, eller at det er lettere å puste? Eller når man plutselig blir
helt varm, enten av flauhet eller av forelskelse? Jeg håper det er
en blanding mellom disse følelsene, og at ånden alltid kommer
med et godt budskap.
På dagen Kristi himmelfartsdag leser vi Markus 16, 19-20, som
forteller at etter Jesus hadde snakket med sine utvalgte disipler,
så ble han tatt opp til himmelen ved «Gud, den allmektige
Faders høyre hånd». Jesus får dermed ta del i Guds makt, han
er ikke lenger begrenset av tid og rom som vi mennesker er.
Tidsklemmen er borte, han finnes nå i alle mennesker, steder og
tider. Budskapet er en sann glede, fordi det gir oss et håp, noe å
strekke oss til, og det gir oss en egen kraft. Kapittel 16 i Markus
forteller om graven som er tom. Hvor har Jesus gjort av seg? Er
han over meg, under meg eller ved siden av meg? I efeserbrevet
argumenterer forfatteren for at hvis han først har steget opp, må
han først ha vært midt iblant oss. Det er ingen som har sett han,
men han må være her. Hvordan har han klart å komme seg ned
til jorden uten at ingen så det, uten noen som så en skikkelse
plutselig foran seg?
Videre står det i efeserbrevet 4,7-10 om han som først var steget
ned til det aller laveste og var blant oss mennesker på jorden, og
han er den samme som steg opp over alle himler for å fylle alt.
Nå kom den varme følelsen hos meg. Tenk at han har vært midt
iblant oss tidligere! I Efeserne leser vi at håpet er gitt, men hvem
er så håpet gitt til? Inderlig tror jeg at dette håpet er gitt til den
som tror, den som tenker at Jesus steg opp fra jorden med sine
egne føtter for å så ta sin rettferdige plass ved Guds høyre hånd.

Kristi himmelfartsdag
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«Han ble tatt med opp til himmelen»

Hvordan skildres himmelfarten i de forskjellige evangeliene?
Mine første tanker er hvilket heldig menneske som har fått
denne gleden av å utføre et slikt oppdrag. For det virker som Gud
allerede sitter og venter på at Jesus skal komme opp til himmelen.
I min trosforestilling er Gud aldri noen som er til stede på
denne jord, han er bare oppe i himmelen, mens Jesus er den
som vandrer i den materielle verdenen for å gjøre underverker.
Jesus er riktig nok ikke på samme sted som Gud, og derfor skal
han nå dra opp til himmelen for å sitte på høyresiden av Gud.
Matteusevangeliet beskriver Jesu oppstandelse som et jordskjelv
før Herrens engel steg ned fra himmelen. Er dette et pek tilbake
til fortellingen efeserne, hvor han må ha steget både opp og ned?
Tydeligvis er ikke Jesus samme skikkelse som Herrens engel i
denne sammensetningen, for han er allerede på vei til Galilea
for å møte disiplene. Lukas skildrer også englene som forteller
at Jesus har stått opp fra døde, han er tilstede for to menn som
selv venter på å se han, og de forstår ikke at de har møtt Jesus
før han bryter brødet med dem. Jesus velsigner disiplene og blir
tatt opp til himmelen i det han velsigner, før han plutselig blir
borte. Til forskjell for Markus så blir ikke Jesus plutselig borte,
apostelgjerningene forteller han ble tatt med opp til himmelen på
en sky.
Hva betyr det å fare opp? I Bibelen blir det brukt flere metaforer
som tilsier hvordan man kan dra opp til himmelen. Enten om det
er en sky, engel eller jordskjelv er ordet vanskelig for meg å forstå.
Et vanlig kallenavn på dagen er «Himmelspretten». For mange
vil himmelspretten kunne forbindes med en champagnekork
som sprettes fordi det ikke er arbeidsdag etterpå. Kjært barn har
mange navn, men betydningen er fortsatt den samme.
Det er mye som er vanskelig å forstå med Kristi himmelfartsdag,
og det er en dag mange ikke vet så mye om, selv om budskapet er
stort. Det er vanskelig å forstå hva som faktisk skjedde. Det eneste
vi vet er at denne dagen bærer et budskap om en som ofret seg for
menneskeheten, tok sin rettferdige plass i himmelen, men la igjen
noe hellig som hver og en av oss har inne i seg, og som gjenspeiler
hele fortellingen om mirakelet.
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Dagen er viktig fordi den gir oss et håp om at vi skal fortsette å tro
på noe som faktisk finnes. Vi skal tro på at vi ikke er alene, for vi
har ånden med oss i den materielle verden.
Etter å ha lest bibeltekstene sitter jeg igjen med flere spørsmål.
Betyr det å være himmelfarter at man overskrider det
menneskelige, til noe som er mer abstrakt eller diffust enn vår
egen menneskelige eksisens? Trenger vi et konkret bevis på at
himmelfarten er et levende fenomen, eller holder det bare å tro
på at det skjedde gjennom bibelfortellingene? Vi har flere ulike
fortellinger om hva himmelfarten var. Det er kanskje ikke så rart
at et så underlig fenomen har blitt forstått på mange forskjellige
vis. Lite visste menneskesønnen som en gang vandret på denne
jord, at han skulle bli et av de mest betydningsfulle mysteriene
som finnes, fra nå og til evig tid. Og i det ligger et mysterium
som ingen andre noensinne har hatt eller kommer til å få.
Noen trenger alt Jesus er for troende, og at han er sann. Ikke
nødvendigvis at han skal stige opp av intet for å overraske oss,
men at vi vet at menneskesønnen en gang fantes og gikk med oss
på denne jord, og at det er sannheten.
Så hvor ble det av Jesus?

Salmeforslag

217 Vi fryder oss av hjertens grunn
223 Holy holy holy
362 En tåre renner fra ikonet

Inger Lise Myhre Guttormsen
sykehusprest, Blakstad sykehus
inger.lise.guttormsen@vestreviken.no
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Søndag før pinse
24. mai 2020
Hag 2,3–9 		
eller Apg 1,12– 14
1 Pet 4,7–11 		
Joh 15,26–27

Bygg opp igjen Herrens tempel
Disiplene venter i bønn
Tjen hverandre med nådegavene
Talsmannen og dere skal vitne

Om å ha et oppdrag og være vitner

Vi er kommet til søndagen før pinse. En dag som forbereder oss
på og peker frem mot pinsen, samtidig som den rommer noen av
Jesu avskjedsord til sine disipler.
Dagen er en påminnelse om løftet om at vi ikke skal etterlates som
foreldreløse barn. (Joh 14,18)
Ordene ble sagt til disiplene, til lærdom, til trøst og til
forberedelse. Forberedelse på avskjeden, men også en
forberedelse på tøffe tider. Det var ikke enkelt å være Jesu vitner.
Jesus forberedte dem flere ganger på den lidelsen de med stor
sannsynlighet ville møte, mens de utførte oppdraget sitt med å
bringe evangeliet videre.
Nettopp derfor er han tydelig. Han løfter frem for dem Ånden som
skal være med dem, til trøst og visdom til alle tider.
Åndens komme løfter Gud ut over kroppens fysiske begrensinger,
og gir håp også om tilstedeværelse hos alle mennesker, i alt det
skapte, til og i alle tider.
Med sin fysiske kropp har Jesus vist oss hvem Gud er. Han har
gjort tegn, delt brød, talt, lyttet, møtt blikk, både de nedslåtte og
de kjepphøye. Han har sett dem, løftet opp, gitt mot, og satt på
plass. Han har kjent på angst og lidelse.
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Gjennom fortellingene om Jesus kan også vi kjenne oss igjen, med
våre egne erfaringer av livet på godt og vondt.
Johannesevangeliets oppdrag er nettopp å fortelle om Jesu liv og
gjerninger, for gjennom det forsøke å få verden til å ane noe om
hvem han er, og hvilken betydning han kan ha for mennesker til
alle tider. «Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på
disiplene, tegn som ikke er skrevet om i denne boken. Men disse
er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn,
og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» (Joh 20,30-31.)
Jesus skal sende Den Hellige Ånd, parakletos, som kan oversettes
med advokaten, hjelperen, trøsteren, eller som her i vår tekst;
Talsmannen. Det er kun i Johannesevangeliet at DHÅ omtales
som parakletos.
I vår tekst omtales også Den Hellige Ånd som aletheia,
sannhetens ånd. Sannhetens ånd formidler sannheten. Den
avdekker det som er skjult, slik at alt blir åpent og tilgjengelig for
alle, slik at vi kan se og forstå hvem Jesus er.
Sannhetens ånd åpenbarer også for oss hvem vi er, i oss selv som
mennesker på godt og vondt. Den kan gjøre oss klartenkte om
vi lytter, den forteller oss at vi skapt og elsket av Gud. Gud som
fortsatt skaper.
Jeg ønsker også å komme med en liten kommentar til Bibelen
2011, angående bruken av Far fremfor Faderen. Min erfaring er
at det for enkelte oppleves for intimiserende, at det kan komme i
veien.

Om å være vitner

Med sitt liv var Jesus et vitne. Et vitne om hvem Gud er, og om
Guds kjærlighet til alle. Han vitnet om sannheten: Sannheten
om Gud, om seg selv og Den Hellige Ånd. Sannheten om oss, det
enkelte menneske. Han var tydelig, satte grenser, avslørte, satte
på plass, talte makta imot, der det var nødvendig.
Med sitt liv vitnet han også om det sårbare i det å være menneske.
Han gråt, han kjente på dødsangst, han kjente seg forlatt, ble
torturert, han døde, han stod opp.

Søndag før pinse
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Med våre liv er vi vitner om livet, om hvem vi er som skapt av
Gud. I kraft av det er vi også vitner om Gud.
I psykiatrien møter jeg dem flere ganger om dagen, de forskjellige
vitnene. Mennesker som har så stort lidelsestrykk at de ønsker å
dø. At de må stenges inne og passes på hele døgnet, for å hindre
dem i å skade seg selv til døde. Jeg møter dem som er fulle av arr,
på armer, ben, og alle andre tenkelige og utenkelige steder på
kroppen. Jeg møter dem som føler seg så lite verdt at de ikke vil
spise.
Mange av dem er med hele sitt liv vitner på hvor skadelig det er
for eksempel å bli utsatt for overgrep og vold. Med sin lidelse
er de vitner om den ondskap som kan finnes i vår verden. De er
vitner om nødvendigheten av kjærlighet og gode fellesskap for å
kunne leve og utfolde oss.
Jeg møter dem som blir retraumatisert av belter og hender som
holder fast. For å redde liv. Jeg møter også dem som må være
holdende hender, som må ta avgjørelser om tvang, selv om alt i
dem stritter imot, fordi de kjenner langt inn i ryggmargen hvor
vondt det gjør å påføre andre mer lidelse. Også de med sine
reaksjoner, refleksjoner, tårer, sykemeldinger, pågangsmot, er
vitner. Vitner om menneskets ukrenkelige verdi.
Om det tenker jeg at de er vitner om Gud. Kanskje til og med uten
at de selv ser det eller tror det.
Disse møtene med hverandre i disse ulike rollene, hvor vi både
ser, og mange ganger – i overføringene og motoverføringenes
landskap – kjenner på og påvirkes av hverandres følelser, vitner
på sitt vis om at vi hører sammen som mennesker.
Så er vi også heldigvis skapt til å tenke, til å reflektere, skjelne
mellom åndene. Vi har kunnskap, visdom og intuisjon, til å sette
sunne skiller, mellom godt og vondt, gjennom sunne og usunne
bindinger til andre, sortere hva er mitt og hva er ditt. Vi har evner
til å sette gode grenser, slik at vi nok en gang ikke ødelegger, men
heller bygger opp og setter fri.
Nettopp i slike refleksjoner, med menneskers integritet, medfølelse, evnen til å ane, til å sette gode grenser, er vi vitner om
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en Gud som fortsatt skaper og som vil oss vel. Vi er vitner om
Sannhetens ånd, som viser vei, og som gir kunnskap og mot til å si
ifra, mot til å kjempe.
Jeg har sett de sykeste bli friske. Mennesker fullstendig fanget i
psykosens tap av virkelighetsfølelse, som etter lang tid kan kjenne
at både kropp følelser kan være på plass i denne verden igjen, og
som finner håp om å få til et liv og en tilværelse nær det de har
drømt om.
Også har jeg sett døden som en befrier. Begge deler vitner, tenker
jeg, om Gud som er i alt.
Det finnes mange fortellinger som vitner om Gud. Barna i
flyktningeleirene, kampen for likeverd og like rettigheter
for mennesker av alle nasjonaliteter, uavhengig av seksuell
orientering, uavhengig av kjønn. Kampen for klimaet.
Så er kanskje kunsten mange ganger nettopp å lytte, sortere. Hva
er misbrukt av makt i det vi hører, hva er godt og hva er ondt.
Hva er det som treffer vårt eget materiale, våre erfaringer, vår
forforståelse, våre fordommer, vår frykt.
Kanskje trenger vi påminnelsen om faglig oppdatering,
refleksjonen over eget og andres liv. Kanskje trenger vi en
påminnelse om den daglige bønnen om å bli ledet av Talsmannen
og Sannhetens Ånd, både i møte med eget og andres liv. Kanskje
trenger vi påminnelsen om Den Hellige Ånd som alltid er med
oss, som er vår advokat, vår hjelper, og som lar oss våge å se
sannheten.

Salmeforslag

416 Du far og Herre, du som rår
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
740 Eit lite barn voks opp til mann
602 Lat kvar jordisk skapning teia
479 Fordi han kom og var som morgenrøden

Søndag før pinse
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gateprest for ungdom, Oslo bispedømme
mc893@kirken.no
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Pinseaften
lørdag 30. mai 2020
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
Morten Andreas Carlmark intervjuet av Marte Holm
Simonsen, redaksjonssekretær.

Pinsenatt i Oslo domkirke – et intervju
om en helt spesiell gudstjeneste
- Dere har feiret pinsenattgudstjeneste for ungdom og unge
voksne i fire år nå; en stemningsfull og særegen gudstjeneste
med sakral elektronikamusikk. Hvordan startet det?
- Daværende kapellan i Grønland, Sjur Atle Furali, tok kontakt
med en idé. Han ønsket å lage en gudstjeneste for ungdommene
i kirken som var ferdig med konfirmasjonstiden. Idéen var å
ta pinsehøytiden tilbake, den kommer jo ofte i skyggen av jul
og påske. Vi ville gi pinsen til ungdommene. Det startet som et
samarbeid mellom Sjur Atle, meg som gateprest, og menighetene
i Gamle Oslo, Sentrum og St. Hanshaugen, og Bygdøy og Frogner.
I pinsens ånd ønsket vi å lage en økumenisk gudstjeneste uten
nattverd, en gudstjeneste som kunne videreutvikles.
Formen ble til fordi vi ville lage en gudstjeneste som involverte
ungdommene allerede i utformingen, og ikke bare som tekstlesere
eller medliturger. Vi ønsket at de skulle være med på å forme
gudstjenesten selv, men de var nok litt opptatt av å gi oss de
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svarene de trodde vi ville ha. Men det de ikke ville ha var lange
prekener. Derimot var bønnevandring viktig for dem. De ønsket
seg noe som var down to earth, men også preget av meditasjon og
høytid.
Ideen vår ble til slutt å gjenskape følelsen av hvordan pinsenatt
kunne oppleves for disiplene. Det første året hadde vi blant annet
en bønnestasjon med en vifte, som skulle illustrere Ånden som
puster. Vi hadde også med oss en liturgisk danser. Det andre året
skjønte vi at vi ønsket å gå dypere inn i fortellingen, og å lage en
enda mer sanselig gudstjeneste.
Det tredje året hadde vi ikke preken i det hele tatt. Da hadde vi
allerede fått med oss improvisasjonsmusikeren Stian Balducci,
og Knut Sævåg som musiker og lydtekniker. De lager musikken
ut ifra lyden i rommet, ved å sample lydene som forekommer
i gudstjenesten. I starten av gudstjenesten har de ingen lyder
å jobbe med, men etter hvert som vi synger salmer og leser
tekster, tar de opp lyden, og spiller den tilbake, i en ny drakt.
Gudstjenesten blir et samspill mellom lesning, salmesang og
elektronisk musikk. De lager et lydteppe, med utgangspunkt
i pinsefortellingen: «Plutselig lød det fra himmelen, som når
en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.»
(Apostlenes gjerninger 2:2.) Det hele bygger seg opp til et
crescendo. Deretter blir lyden mer musikalsk, mer forståelig,
som om Ånden kommer ned. Bønnevandringen starter. Det er
hele veien et samspill mellom musikerne og lydene som oppstår i
rommet. Under salmesangen synger vi vers fra mange forskjellige
salmer, vevd sammen til en innholdsmessig sammenheng. Det er
et poeng at man ikke skal kunne alle melodiene, som en parallell
til hvordan disiplene snakket på hver sine språk.
Vi vil gjenfortelle pinsenatten gjennom de ytre tingene. Stormen,
ildtungene – vi brukte lysrør for å illustrere. Gudstjenesten blir
en slags performance. Vi lager en dekonstruert gudstjeneste,
hvor elementene blir fortalt på en annen måte. Og vi merker at
disse virkemidlene kommuniserer godt, til både kirkevante og
kirkefremmede, unge og voksne.
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- Ja, det kan jeg bekrefte. Jeg tok med meg noen venninner i fjor
som ikke hadde noe særlig forhold til å gå i kirka, og de ble helt
fjetret av musikken og stemningen.
- Vi har funnet en struktur og et oppsett på gudstjenesten som
fungerer bra, så nå ønsker vi å videreutvikle gudstjenesten ved å
få inn et visuelt element i tillegg. Ønsket er å få med lyskunst på
kirkeveggene. Vi håper at konseptet vårt vil nå ut til ungdom og
unge voksne i byen. Gudstjenesten er selvsagt åpen for alle, også
de voksne, men ønsket vårt er at gudstjenesten skal si noe om
pinsen som kommuniserer til unge i dag.

Notto R. Thelle
seniorprofessor ved Det teologiske Fakultet
notto.r.thelle@teologi.uio.no
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Pinsedag
søndag 31. mai 2020
1 Mos 2,4–9
Apg 2,1–11
eller Rom 8,9– 11
Joh 20,19–23

Guds livspust og livets tre
Ånden blir gitt
Dersom hans Ånd bor i dere
Ta imot Ånden

Creator Spiritus – Guds nyskapende
livspust
I år viker den tradisjonelle pinseberetningen for
Johannesevangeliets alternative scenario. Hos Johannes skjer
ikke åndsutgytelsen i pinsen, men på selve oppstandelsesdagen.
De to beretningene – fra Apostelgjerningene og fra
Johannesevangeliet – er så forskjellige at man undres om
de handler om samme hendelse. Det gjør de antagelig. Men
forskjellene sier noe om hvordan fortellinger formes gjennom
overleveringen, preges av forfatternes eller redaktørenes
intensjoner og av historiske kontekster som påvirker fortellingen.

Lukas’ pinse – hele verden og alle tungemål

De fleste forbinder Åndens komme og kirkens begynnelse med
de dramatiske beretningene fra pinsedagen da disiplene var
samlet i Jerusalem og «ventet på Herrens time», som det heter i
Grundtvigs praktfulle salme om pinseunderet. Den beretningen
er vevd inn i Lukas’ store dobbeltfortelling: om Jesus gjerninger i
Lukasevangeliet, og deretter om apostlenes gjerninger og kirkens
vekst i Apostelgjerningene. Lukas’ beretning er et storslagent
drama om frelseren som ikke bare var sendt til det jødiske folket,
men til hele verden – introdusert allerede i fødselsberetningen
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med keiser Augustus, manntallet og imperiet. Og beretningen
viderefører verdensperspektivet i Apostelgjerningene, der
budskapet ble forkynt og forstått på «alle tungemål», før det gikk
videre ut i verden og endte i Roma, imperiets og verdens sentrum.
Verdensperspektivet hos Lukas forsterkes ved at pinsen blir
en symbolsk gjenopprettelse av det som gikk tapt ved Babels
forvirring og oppsplitting. I pinseberetningen var det fortsatt
mange språk og etnisk og nasjonalt mangfold, men apostlenes
budskap ble forkynt på alle språk slik at verden igjen ble én. Med
kirkens grunnleggelse ble menneskeheten igjen samlet til ett folk,
men uten Babelstårnets maktambisjoner og med mangfoldet
fremdeles intakt. Tenk om det kunne bli sant!
Et annet motiv fra jødiske tradisjon kan ha spilt inn i Lukas’
fortellerstrategi. Ukefesten var opprinnelig en innhøstningsfest
som senere ble knyttet til Sinai-pakten. Den gangen hadde Gud
steget ned i ild og torden og lyden av horn for å gi Moses loven (2
Mos 19,16-19). Den jødiske filosofen Filon, som var samtidig med
Jesus, beskriver hvordan den himmelske røsten på Sinai hadde
lydt som et åndepust gjennom en trompet, en flamme som ble
til tydelig tale så alle forstod. Det minner ikke så lite om Åndens
stormvær og ildtungene hos Lukas. En annen tradisjon forteller
at Guds ene røst på Sinai hadde delt seg i syv stemmer som igjen
hadde blitt til verdens sytti språk, så alle folkeslag kunne forstå.
Kanskje Lukas hadde slike motiver i bakhodet når han så bevisst
knyttet Åndens komme og språkunderet nettopp til pinsefesten.
Liksom Loven opprinnelig ble forkynt for hele verden på alle
verdens språk, men bare tatt imot av Israel på verdens vegne,
forteller Lukas at nå blir evangeliet forkynt for hele verden på alle
verdens språk, og et nytt Israel blir til.

Johannes’ pinse – Guds livspust på skapelsens
åttende dag

Hos Johannes er beretningen om åndsutgytelsen ikke knyttet til
den jødiske syvukersfesten, den femtiende dagen (pentekoste)
etter påske, men til selve oppstandelsesdagen, første påskedag
etter kristen tradisjon. Egentlig kunne man ha forventet at
Johannes ville ha fulgt opp Apostelgjerningenes tidsrammer,
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for mange av hendelsene i Johannes er bevisst knyttet til jødiske
fester. Men det er tydelig at Johannes tolket Åndens komme
og nærvær inn i en annen helhetsforståelse enn Lukas. Når en
av lesetekstene handler om Gud som blåste liv i Adam (1 Mos
2,4-9), er det en invitasjon til å sette Åndens komme inn i en
skapelsesteologisk helhetsforståelse.
Om Lukas knytter pinsen til Sinai og Babel og former bildet
av en verden der enheten er gjenopprettet, knytter Johannes
meddelelsen av Ånden til det som var «i begynnelsen». Slik
skaperen en gang pustet livets ånde inn i den slumrende
Adam, puster Gud nytt liv inn i en engstelig og motløs
disippelflokk. Det er ikke lett å få en helhetlig forståelse av det
Johannes sier om Ånden – det er ganske mye – men om en ser
skapelsesperspektivet i beretningen fra påskedagen, er det mye
som faller på plass.
Jeg forsøker derfor å følge dette motivet, og låner et uttrykk
fra Barnabasbrevet for å beskrive oppstandelsesdagen som
«skapelsens åttende dag». I brevet brukes uttrykket polemisk
mot sabbatsfeiringen på en måte som er problematisk, men selve
begrepet gir mening.
Historien er skapelsens åttende dag, hevdet den russiske filosofen
Nikolaj Berdjajev (1874 – 1948). Han lånte skapelsesberetningens
mytiske språk for å formulere en dyp bibelsk sannhet:
Skaperverket var ikke avsluttet da Gud hadde fullendt sitt verk
på den sjette skapelsesdagen og hvilte på den syvende. Tvert imot
begynte menneskehetens historie som en ny uke – Gud fortsetter
å skape, og mennesket er en viktig medskaper. Jesu oppstandelse
på den åttende dagen er begynnelsen på Guds nyskapende
virksomhet. Jeg kommer tilbake til Svein Ellingsens bruk av dette
motivet senere.

Guds arbeid er å skape

Når selve Johannesevangeliet innledes med en prolog som
tydelig henviser til det som var «i begynnelsen», må en forvente
at skapelsesmotivet er med på å prege evangeliet. Jesus er
skaperordet, Guds «Bli lys!» som lød i opphavet da Gud skapte.
Dette blir da også et viktig perspektiv på Jesu livsgjerning.
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Hans oppgave var å fortsette Guds skapende virksomhet og
gjenopprette det som var ødelagt. «Min Far arbeider inntil nå»,
sa Jesus i en av diskusjonene med fariseerne (Joh 5,17). Han
hadde helbredet en syk på sabbaten, og det skulle ikke skje,
mente folk, for sabbaten var Guds hviledag. Det er som om Jesus
sier at Gud ikke hviler – skaperen er alltid virksom i sin verden.
«Også jeg arbeider», fortsatte Jesus. Han talte om det han hadde
hørt hos sin Far, og han gjorde Faderens gjerninger, slik en
håndverkersønn gjør sin fars gjerninger. Guds «arbeid» var å
skape, og Jesu «arbeid» var å gjenopprette og videreføre Guds
skaperverk. Som sin far reiser Sønnen opp og gjør levende (Joh 5,
19-22).
På en litt annen måte kommer motivet opp i samtalen med
Nikodemus (Joh 3) der det handler om Ånden eller vinden som
blåser på de mest uventede steder og skaper nytt liv, en ny fødsel.
Skapelsesperspektivet kommer også til uttrykk i beretningen om
Jesu død. Johannes avslutter Jesu lidelseshistorie på en måte
som viser at hans død ikke var en meningsløs tragedie, men
fullendelsen av hans gjerning som det inkarnerte skaperordet.
Som Guds «Bli lys» hadde han skapt liv hos mennesker han
møtte. Som bærer av dette lyset hadde hans livsgjerning vært
å vitne om sannheten, slik han oppsummerte det i samtalen
med Pilatus (Joh 18,37). Det var som Guds vitne og Guds
skaperord han sa sine siste ord på korset: «Det er fullbrakt!»
(Joh 19:30). Det er omtrent de samme ordene som brukes i
skapelsesberetningen. Etter at Gud hadde skapt verden på seks
dager, hvilte han på den syvende, fortelles det. På seks dager
ble «himmelen og jorden fullført med hele sin hær». Gud hadde
«fullført sitt verk» og kunne hvile (1 Mos 2,1-2). På den sjette
dagen ropte Jesus på korset at hans verk var «fullbrakt» eller
«fullendt» (Joh 19,30), og på den syvende dagen hvilte han fra
sitt verk – i graven. Men på den første dag i uken – skapelsens
åttende dag – stod han opp og videreførte Guds nyskapte verk.
Med en klar referanse til beretningen om Gud som blåste
livets ånde inn i Adam (1 Mos 2,6), forteller Johannes at den
oppstandne åndet på disiplene og gav dem nytt liv (Joh 20,22).
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Slik den kraftløse Adam ble en levende sjel da Gud i opphavet
blåste liv i ham og gav ham ansvar som Guds medarbeider,
fikk de motløse og tvilende disiplene ny kraft da de møtte den
oppstandne. Her skjedde den nye fødselen som Jesus hadde
omtalt i samtalen med Nikodemus. Her var talsmannen, trøsteren
og advokaten som skulle veilede dem og minne dem om alt han
hadde sagt. Ånden skulle fordype innsikten og lære dem nye
ting. Ånden skulle til og med veilede dem til «den fulle sannhet»
(Joh 16:13). Johannes beskriver ikke noe åndens stormvær, han
nevner ingen ild og glødende tunger, ingen ekstase og emosjonell
rus, bare overraskelsens stille pust som fylte dem med mot og
nytt liv. 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. Som en ny menneskehet skulle de føre Guds
gjerning videre.

Ånden og skaperverket

Hvis noen ønsker det, kan kanskje skapelsesperspektivet bli
utgangspunkt i en annen type ettertanke om Helligåndens
gjerning i verden. En preken er ikke stedet for å gå i detalj om
filioque-debatten, men østkirkens poengtering av at Ånden
utgår fra Faderen (og ikke Sønnen), åpner for å knytte Ånden
sterkere til første trosartikkel, og ikke bare til annen eller tredje
artikkel som vi er vant til, og som derfor har en tendens til å
isolere Åndens gjerning til kristologien eller spesielle religiøse
åndsopplevelser. Alle kristne samstemmer i at Ånden er «creator
spiritus», som vi forhåpentligvis vil synge med full kraft i pinsen.
«Kom Helligånd med skapermakt».
I GT dukker creator spiritus-motivet opp en rekke henvisninger
til Ånden som uttrykk for det guddommelige livspustet som gir
liv til alt det skapte. Jesaja tegner bildet av skaperen som formet
hvelvingen og bredte ut jorden med alt som spirer der, «som gir
pust til folket på jorden / og ånd til de som ferdes der» (Jes 42,5).
«Du sender ut din Ånd, og de blir skapt, / du gjør jorden ny»,
skriver salmedikteren (Salme 104,30). «Så lenge det er livsånde i
meg, pust fra Gud i min nese», sier Job (Job 27,3).
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Ikke minst Johannesevangeliet skulle inspirere til å gå videre
med refleksjon om Guds virke gjennom alt det skapte. Det burde
være mulig hvis vi virkelig tror at «alt er blitt til ved ham (logos)
og uten ham er ikke noe blitt til» (Joh 1,3).
«Se, nå er skapelsens åttende dag», heter det i en av Svein
Ellingsens vakre salmer som viderefører skapelsesmotivet (NoS
724). Der beskriver han hvordan «alt som er skapt, er vår søster
og bror» – jordens sår kan fremdeles leges og heles, og vi kan
forsones med jorden, vår mor. I bakgrunnen ligger motivet
om skapningens sukk fra Romerbrevet (8,22-27). Der er det
skapningens sukk forener seg med Ånden og går i forbønn for
oss med sukk uten ord. Man må nok tenke seg om før man gir
seg i kast med dette motivet i en pinsepreken. Men om noen har
kreativitet og klarer å tale om krevende ting i enkle ord uten å
forflate, kan de ta det som et hint.
Hvis noen har tid og overskudd, er det mye å hente i Jürgen
Moltmanns God in Creation: A New Thologfy of Creation and
the Spirit og God.
Om noen skulle være interessert i min tolkning av den «vanlige»
pinseberetningen, har jeg skrevet utførlig om den i kapittelet
«Pinsens polyfoni» i Gåten Jesus.

Salmer

Med søndagens hovedtekst fra Johannes ville jeg først og fremst
lete etter salmer som understreker creator spiritus-motivet, og
her er noen forslag – stryk det som ikke passer:
212
520
724
235
230

Kom Hellig Ånd med skapermakt
Gå gjennom byens lange, rette gater
Stjernene lyser fremdeles i mørket
Kved opp, Guds folk, syng høgt i kor
Du som går ut fra den levende Gud (uten filioque)

Det er mye annet også, Grundtvig er jo pinsens dikter fremfor
alle andre. Lykke til!

Hans Arne Akerø
pensjonist, og vikarlærer i liturgikk på TF våren 2020
hans.arne@akero.no
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2. pinsedag
mandag 1. juni 2020
Joel 3,1–2
Apg 10,34–48
Joh 16,5–11

Når Ånden blir utøst
Ånden kom over alle
Ånden går i rette med verden

Pinse som «høytid for forening»

De to lesetekstene for denne dagen bekrefter at pinse handler
om grenser som overvinnes og mennesker som forenes i et nytt
fellesskap. Ånden øses ut over gamle og unge, slaver og frie (Joel
3, 1-2) og over alle folkeslag (Apg 10,34-48). Apostelen Peter, som
selv forkynte blant jøder, «ble forskrekket» og måtte innrømme
at «nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at
han fra alle folkeslag tar i mot hver den som frykter ham og gjør
det som er rett».
Pinse er ikke bare en intern feiring av «kirkens bursdag»,
men en feiring av Åndens forening av mennesker på tvers av
etablerte skillelinjer. Pinse kan derfor betegnes som en «høytid
for forening» («Fest der Vereinigung», jf. M. Josuttis 2006:
Verführung zum Leben). Den hellige ånd griper inn og overvinner
murer mellom mennesker og folkegrupper, og forener oss i troen
på Kristus. Pinsen ansporer oss til å akseptere et menneskelig
mangfold som kanskje forskrekker oss, slik også apostelen Peter
ble forskrekket over at hedninger fikk Ånden.
Pinsen kan også sette vår egen pendling i livet mellom atskillelse
og forening i et nytt og håpsfylt lys. Vi ser at vi er del av et større
fellesskap. Det er ikke tilfeldig at når vi i trosbekjennelsen
erklærer troen på Den hellige ånd, følger umiddelbart ordene om
troen på «en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn».
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At dette siste ikke alltid er så lett å slutte seg til, har jeg fått en
påminnelse om ved å delta i et kirkekor som denne våren fremfører Messe i G-dur av Franz Schubert. I hans vakre messemusikk
mangler nettopp dette leddet. Schubert utelot ordene i Nicenum
om at «Vi tror på én hellig, all-menn og apostolisk kirke». Om
han gjorde dette ut fra en generell kirkekritisk trend i tiden, ut fra
samtidens katolske opplysningsbevegelse i Østerrike, eller ut fra
mer personlige erfaringer, er det delte meninger om. Kanskje var
det en kombinasjon av alt dette.

Om gudstjeneste på 2. pinsedag

En gudstjeneste på 2. pinsedag kan arte seg forskjellig i våre
menigheter. Mange steder kan dette være dagen hvor man feirer
selve pinsedagsgudstjenesten med tekster for 1. pinsedag. Andre
steder kan det være en dag hvor hele prostiet samles i én kirke
eller utendørs til én felles gudstjeneste for alle menighetene, eller
på et kristent stevne. Det kan derfor være tjenlig å gjengi Dagens
bønn (kollektbønn) for både 1. pinsedag og 2. pinsedag:
Pinsedag: Hellige Ånd, vår livgiver, vi takker og lovpriser deg. Du
kom med din ild over disiplene pinsedag og gav dem visdom og
kraft. Vi ber deg: Hold troen og kjærligheten brennende blant oss,
så vi frimodig forkynner evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre,
han som med deg og Faderen lever og råder, én sann Gud fra
evighet til evighet. Amen.
Andre pinsedag: Hellige Gud, du gjør ikke forskjell på folk, men
øser din Ånd over alle folkeslag. Vi ber deg: Vis oss hva sann
gudsfrykt er, og led oss til Jesus Kristus, kilden med det levende
vannet, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én
sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bakgrunn for prekenteksten (Joh 16, vers 1-4)

Bakgrunnen som denne teksten må leses ut fra, er vers 1-4 i det
samme kapitlet, hvor Jesus varsler disiplene om at de skal bli
utstøtt av synagogen og bli forfulgt og drept av mennesker som
mener at de med dette «utfører en tjeneste for Gud».
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Han ser dette som uttrykk for at «de verken kjenner min Far eller
meg». Her får jeg en assosiasjon til Lukas 9,51-56, hvor Jesus
strengt avviser disiplenes forslag om hevn over samaritanene som
ikke tok imot ham: «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av… For
Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv,
men for å frelse» (Luk 9,51-56).
Forfølgelsesmotivet, som danner bakgrunn for prekenteksten
denne 2. pinsedag, gjenkjenner vi fra 2. juledag, hvor
Stefanusdagen så å si bryter inn i julestemningen. I hvor stor grad
dette motivet skal inngå i prekenen 2. pinsedag, må en selvsagt
vurdere. Det som kan tale for å trekke dette motivet inn, er vers
8 – 11 i prekenteksten, hvor dette motivet følges opp og finner en
løsning i ordene om at «dommen (allerede) er at denne verdens
fyrste er dømt».

Disiplenes sorg over Jesu avskjed (vers 5-7)

Pinsemotivet «atskillelse og forening» finner vi i disse versene,
hvor Jesus setter ord på disiplenes sorg og bekymring over at han
nå skal forlate dem.
Mange fortolkere har påpekt at Jesu klage over at ingen av
disiplene har spurt «Hvor går du?»(Joh 16,5), står i motsetning til
Joh 13,36, hvor Peter stiller dette spørsmålet, og til Joh 14,5, hvor
det er Thomas som spør. Dette er en liten detalj, men kan likevel
være interessant å belyse:
I tidligere forskning forklarte en slike inkonsekvenser og brudd
ved å peke på at Johannesevangeliet består av ulike enheter og
lag som er satt sammen, og at man i den endelige redaksjonen
ikke har klart å få en god sammenheng i teksten. R. Bultmann
gikk svært langt i denne retning. Det førte til at hans studenter
en gang fremførte en sketsj, hvor den aldrende Johannes på sitt
aller siste leverer fra seg bunken med alle arkene til evangeliet. Et
vindblaff gjør at han mister alle arkene og det blir fullstendig rot i
rekkefølgen. Johannes fortviler, men blir trøstet av disiplene sine
med at «Bultmann vil ordne opp i dette!»
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I nyere forskning har en gått bort fra å rekonstruere ulike
alternative sammenstillinger av evangeliet, både fordi den
overleverte teksten er den eneste tekstformen vi faktisk vet har
eksistert (R. E. Brown) og fordi mange fortolkere mener at «As a
text, the Gospel of John is a coherent, intrinsically unified literary
form» (Udo Schnelle, sitert i: Troels Engberg-Pedersen: John
and Philosophy, Oxford Press 2017). D. A. Carson (i: The Gospel
according to John, Michigan 1991) viser til at mange benekter at
det er noen motsetning mellom versene ovenfor, ved å fremheve
Jesu ord «nå» i starten av vers 5; altså, ingen har spurt meg nå,
når de virkelig trenger å spørre om dette, ettersom avskjeden
nærmer seg. Andre viser til hele sorgsituasjonen; til hvordan
man da ofte kan gjenta et spørsmål eller etterlyse spørsmål
somallerede har vært stilt, fordi det er vanskelig å akseptere
realitetene.
Jesus trøster disiplene med å fremheve at det (faktisk) er det beste
for dere at jeg går bort. I Joh 14,28 uttrykker Jesus at det er til det
beste for ham selv at han går bort, men i prekenteksten sier han
at det er til det beste for disiplene. Dette uttrykket brukes også av
Kaifas i Joh 18,14 om Jesu død: «… det var best om ett menneske
døde for folket». Så gir Jesus en begrunnelse for dette: «For
dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere.»
Hva kan være forklaringen på at Talsmannen (Parakleten) ikke
kan komme uten at Jesus går bort? D. A. Carson viser til at alle
bibelske løfter om Ånden hos profetene Jesaja, Esekiel og Joel
er knyttet til Gudsrikets tidsalder. Dette er altså et eskjatologisk
motiv, og en behøver derfor ikke gi noen metafysisk forklaring på
forholdet Jesus og Parakleten. Raymond E. Brown mener derimot
at ut fra slik Parakleten er beskrevet i Johannesevangeliet, ville
det være umulig å forestille seg både Jesu og Parakletens nærvær
på jorden. For Ånden, flere ganger omtalt som Sannhetens Ånd,
er nærværet av Jesus i hans fravær! Ånden tar plass på jorden for
den herliggjorte Jesus.
For meg har Raymond E. Browns kommentar til Johannesevangeliet fra 1970 i mange år vært en god følgesvenn i arbeidet
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med å forberede prekener over Johannes-tekster. Jeg merket meg
derfor med stor tilfredshet at Troels Engberg-Pedersen i sin ferske
bok fra 2017 om Johannesevangeliet («John and Philosophy»),
omtaler Browns tolkning av Parakleten som «The classic, and still
generally persuasive, discussion» (side 276).

Ånden går i rette med verden (vers 8 – 11)

Åndens rolle beskrives her som å gå i rette med verden. I denne
sammenheng fremstår Parakleten først og fremst som en aktor
(overfor verden), og ikke som en forsvarsadvokat (for disiplene).
For alle som har vært utsatt for forfølgelse og vold fra andre, slik
disiplenes situasjon blir beskrevet i vers 1-4, vil imidlertid aktor i
en rettssak oppleves som deres støtte og forsvarer.
Tre hovedbegreper dukker opp i teksten: Parakleten skal klargjøre
hva synd er, og hva rettferdighet og dom er. Brown fremhever
at mange fortolkere opp igjennom tidene har funnet disse
versene vanskelige. Både Augustin og Thomas Aquinas unnlot
å komme med egne tolkninger av disse versene. Poenget er vel
ikke at verden (denne verdens fyrste) vil ta til seg og akseptere
aktors anklage om synd, rettferdighet og dom, men at saken og
domfellelsen likevel er klar. I dette ligger at verden ved ikke å
motta Jesus, men ved å korsfeste ham, har dømt seg selv (jf. Joh
1, 10 – 13). Slik forstått synes sammenhengen i disse versene å
være konsistent.
Brown peker imidlertid på at vers 9 («Synden er at de ikke tror
på meg») kan virke fremmed for oss, ettersom vi er vant til å
leve i et pluralistisk samfunn. Vi oppfatter ikke at mennesker
som ikke tror på Kristus, er direkte fiender av Kristus og av Gud.
Brown konkluderer da med at Johannes ikke tenker på subjektiv,
individuell skyld. Hans dualisme var bestemt av den polemiske
konteksten han levde i. Denne konteksten fremgår først og fremst
i vers 1-4 i dette kapitlet.
Ut fra disse overveielsene foreslår jeg følgende opplegg for
prekenen:
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Pinse, en fest for forening og fellesskap

1. Disiplenes sorg og bekymring over å bli forlatt - og våre egne
erfaringer av dette.
2. Jesu ord om at «det er det beste for dere at jeg går bort»!
Ånden som er nærværet av Jesus i hans fravær. Ånden som til og
med nådde oss her nord (Jes 66, 18-19).
3. Ånden vekker til tro på Kristus og går i rette med synd og urett.
Aktor blir vår forsvarer (?). Det historiske «rollebyttet» fra at
de første kristne ble utstøtt av synagogefellesskapet, til kirkens
århundrelange utstøtelse av jøder og av andre grupper.
4. Pinse som fest for forening. Det nye fellesskapet som vi feirer
i pinsen. Peters forskrekkelse og nye erkjennelse av hvem som
kan inngå i troens fellesskap. Ånden som i dag viser oss nye
muligheter for troens fellesskap i et menneskelig mangfold.

Salmer

515 Ånd over ånder, kom ned fra det høye
952.2 Ditt rike står gjennom alle tider
537 Flammene er mange, lyset er eitt.
956 Du sender ut din Ånd (hallelujavers)
227 Sannhets tolk og taler
615 Vi bærer mange med oss
536 Guds menighet er jordens største under

Anna Rebecca Solevåg
professor i Det nye testamentet,
VID Vitenskapelige høgskole
ars@vid.no
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Treenighetssøndag
7. juni 2020
5 Mos 6,4–9
Du skal elske Herren, din Gud
1 Pet 2,4–10
Forkynne hans storverk
Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen

Den vanskelige avslutningen

Hvordan avslutter man et evangelium? Markus gjør det kort
og brutalt. Han slutter med beretningen om kvinnene ved den
tomme graven, og skildrer hvordan kvinnene løper skrekkslagne
bort etter møte med engelen: «De sa ikke et ord til noen, for de
var redde» (Mark 16,8). Matteus må ha kastet et blikk på den
evangelieavslutningen og tenkt: «Slik skal i hvert fall ikke jeg
gjøre det!» Matteus velger nemlig en helt annen vri. Han slutter
ringen på en perfekt måte, og ender sin Jesusbiografi med en
fanfare: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende»
(Matt 28,20). Poenget til de to er imidlertid det samme: Denne
fortellingen må videreformidles. Budskapet om den oppstandne
Kristus må bringes videre. Markus sin taktikk er, litt flåsete sagt, å
snakke ned disiplene, og dermed oppfordre leserne av evangeliet
til å ta opp stafettpinnen og gjøre en bedre jobb. Hos Markus har
disiplene forlatt Jesus i Getsemane, og kvinnene rømt fra graven i
panikk – hvem skal fortelle at Kristus er oppstanden? Det må du,
kjære leser gjøre, for alle de andre har stukket av. Matteus velger
en annen pedagogisk strategi. La oss se litt nærmere på den.
Også Matteus beretter om disipler som flykter når Jesus blir
tatt til fange (Matt 26,56). Bortsett fra Peters fornektelse er
disiplene er fraværende gjennom hele lidelseshistorien, fra
dom, til korsfestelse til gravlegging. Men når kvinnene møter
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den oppstandne Kristus ved den tomme graven får de følgende
budskap: «Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der
skal de se meg» (Matt 28,10). Misjonsbefalingen er altså det
første møte mellom disiplene og Jesus etter at de har flyktet fra
ham da han ble tatt til fange. Med dette møtet legger Matteus opp
til «closure», til avrunding og avslutning, på en helt annen måte
enn Markus sin åpne slutt. Disiplene møter Jesus i Galilea, der
Jesu virke begynte, og slik sluttes ringen. Fra der hvor disiplene
først ble kalt til å bli menneskefiskere (Matt 4,19), sendes de nå ut
til hele verden.
Det er heller ikke tilfeldig at de møtes på et fjell. Fjell har en
viktig symbolverdi for Matteus. Bergprekenen, Jesu første store
tale til folket, skjer på et fjell (Matt 5,1), og det er på fjellet de tre
disiplene Peter, Jakob og Johannes får se Jesu herlighet (Matt
17,1). Nå samles disiplene igjen på et fjell, og den oppstandne
Kristus viser seg for dem og gir dem et oppdrag. Måten Jesus
trer fram på, og utsagnet om at han har «all makt i himmelen
og på jorden» står i skarp kontrast til forrige møte mellom
mester og disipler, da han ble ført bort av væpnede soldater.
Misjonsbefalingen er dermed ikke bare en utsendelse, men den er
også en konklusjon på hele påskedramaet, der Kristus ikke bare
fremstår som oppstanden, men som kosmisk seierherre med all
makt. Og det er med utgangspunkt i denne gudgitte makten at
disiplene kan sendes ut.

Closure og ny begynnelse

Selve utsendingen består av tre ledd: å gjøre alle folkeslag til
disipler, å døpe og å lære. Det første og det siste leddet tar opp
tråder fra beretningen som har gått forut. Gjennom evangeliet har
Jesus kalt disiplene, og de har fulgt han gjennom hele hans virke.
Jesu lære har vi også blitt godt kjent med gjennom bergprekenen,
lignelsene og de andre Jesusordene Matteus har tatt med. At
disiplene også skal døpe kommer kanskje litt mer overraskende,
for gjennom hele evangeliet har jo ikke Jesus døpt noen. Denne
teksten har derfor antagelig et ekko av en praksis som allerede var
etablert i de Jesustroende forsamlingene som Matteus kjente til,
nemlig dåp til «Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn».
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Er utsendingen til «alle folkeslag» (panta ta ethnē) også noe
nytt? Når Jesus sender ut disiplene for å forkynne og helbrede
i kapittel 10 sier han «Ga ikke veien til hedningene (ethnōn),
og dra ikke inn i samaritanernes byer!» (Matt 10,5). Fokuset på
«de bortkomne sauer i Israels hus» (Matt 10,6) er en rød tråd i
Matteusevangeliet. I møtet med den kanaaneiske kvinnen svarer
Jesus først avvisende på ønsket om helbredelse for datteren fordi
hun ikke er av «Israels hus» (Matt 15,24). Men denne fortellingen
viser også at Jesus likevel er villig til å inkludere andre folkeslag.
Med Jesu oppstandelse og den kosmiske makten han nå har, har
nedslagsfeltet for forkynnelsen blitt utvidet.
Det hele avsluttes med et løfte: «Og se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende». Oppdraget virker jo ganske overveldende
og umulig, men løftet om at han som nå har «all makt» vil være
med, gir håp. Matteus slutter dermed sitt evangelium med løftet
om Kristi nærvær like til verdens ende. Dermed tydeliggjøres
også en restituering av disiplene som har sviktet så grundig.
Disiplene er ikke bare tilgitt, de er tiltenkt en hovedrolle i neste
akt av det kosmiske dramaet, der budskapet om Kristus når til alle
folkeslag. Matteus sin taktikk er altså den motsatte av Markus.
Matteus framsnakker disiplene, der Markus snakker dem ned, og
han avslutter sitt evangelium med stafettpinnen trygt plassert i
disiplenes hender.
Men også Matteus inkluderer og engasjerer leseren i dramaet.
Gjennom det direkte sitatet («se, jeg er med dere») blir
leseren en direkte tilhører til oppdraget. Dessuten utvides jo
disippelbegrepet. Det er ikke lenger bare de tolv som regnes som
disipler, men alle som døpes og læres. Dermed inkluderes alle
som hører befalingen i misjonsoppdraget.

Salmeforslag

676 Du åpner døren for ditt rikes komme
240 Måne og sol
663 Herre, du kalte disipler
517 Vinden ser vi ikke
678 Vi rekker våre hender frem
510 Herre, når din time kommer

Bettina Eckbo
sokneprest i Eidskog og Vestmarka
bettinaeckbo@hotmail.com
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2. søndag i treenighetstiden
14. juni 2020
2 Mos 14,15–22
Tit 3,4–7
Matt 3,11–12

Sivsjø–underet
Det bad som gjenføder
Johannesdåp og dåp med Ånden

Dåpens virkning og dåpens gave
Så starter den lange treenighetstiden, og arbeidsåret i kirkeåret.
Dette er tiden for å snakke om hvordan vi skal ha det, her vi lever
på jord.
Ifølge Harald Kaasa Hammer (www.tekstboken.no) er
treenighetstiden ordnet inn i bolker, hvor mange av livets sider
foldes ut:
1) Oppdrag, disipler, apostler (Treenighetssøndag til
Aposteldagen)
2) Å leve i Guds rike (7. tom 10. søndag i treenighetstiden)
3) Å leve i Guds menighet (11. tom 15. søndag i treenighetstiden)
4) Lidelse, oppstandelse, helbredelse (16. tom 18. søndag i
treenighetstiden)
5) Å leve i Guds verden (19. tom 22. søndag i treenighetstiden
6) Å leve med oppgjøret i vente (23. tom Domssøndagen/Kristi
kongefest)
Fra Dåpsbefalingen (Matt. 28,16-20) på Treenighetssøndag går
vi nå et steg videre, og vi skal se litt nærmere på hva denne dåpen
skal innebære. Hva er dåpens realitet og frelse?
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I vår nyeste dåpsliturgi formulerer vi oss nå slik til dåpsbarnet/
dåpskandidaten: «Den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin
hellige Ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet.
Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg.»
Hva innebærer det når vi sier ordene «født deg på ny» i dåpsliturgien? Hva tenker vi egentlig skjer i dåpen i dag? Og vi kan
spørre som Martin Luther: Hvordan kan vann gjøre så store ting?

2. Mos. 14,15-22

Vi starter i Exodus-fortellingen, med den kjente fortellingen fra
Påskenattsliturgien, om israelittenes utvandring fra Egypt, ledet
av Moses og staven hans. Det er lange bibelske og symbolske
tradisjoner knyttet til akkurat denne teksten, som bindes sammen
i Påskenattens tekstrekker: Skapelse (1. Mos. 1,1-5;1,26-2,2) Exodus (2 Mos 14,1-22) - Jesu død og oppstandelse (Mark 16,1-8)
- vår dåp (Rom. 6,3-11).
I dag er Exodus-perikopens fokus på delen i fortellingen som
handler om vannet/Rødehavet: Vi starter i fortellingen der Guds
engel passer på israelittene frem til de kommer til Rødehavet
(med en skysøyle om dagen og en lyssøyle om natten mellom
egypterne og israelittene), havet blir så drevet bort av Herren,
med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt
land» (14,21). Og til slutt leser vi at «israelittene gikk tørrskodd
tvers igjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og venstre
for dem» (14,22).
Fortellingen tegner et tydelig bilde av Guds omsorg for
israelittene. Han redder dem fra farer og fra vannet som hindrer
dem, og beskytter dem fra fare og ødeleggelse.
Dette er en god start på å forklare dåpens gave. Vi får følelsen av
hvordan det var for israelsfolket å bli reddet da farene stod både
foran og bak dem. Gud gav dem en ny sjanse!
Børre Knutsen skriver det slik i salmen «Farao nådde oss like til
stranden» (v. 2):
Da, i den siste fortvilede stunden,
Revnet det veldige, håpløse hav.
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Vi som var døde, gikk tørrskodd på bunnen
Midt mellom vannene ut av vår grav.
Herren gikk med oss, hans utvei lå åpen:
Veien fra døden til livet i dåpen.
Theodor Jørgensen skriver det vakkert i sin bok Guds
menneskelighed. Prædikener over Luthers Den Lille Katekismus
(Aros forlag, 2006, s. 168-169): «I dåpen begynder Jesu
livsfællesskab med et menneske. Det livsfællesskab kan
mennesket ikke melde sig ud af, selv om det vender det ryggen.
Det står ved magt altid, også ud over døden. Dette livsfællesskab
er dåbens gave.»
Livsfellesskapet og gjenfødelsen i dåpen henger sammen. For
vi fødes inn i et liv som står under syndens fortegn, skriver
Jørgensen: «Hvordan vi end vender og drejer det, så fødes vi ind i
et liv, som også kender til det ondes magt, og vi fødes med kræfter
i os, der kan være destruktive.» Vi står i en tilværelse hvor godt og
ondt, lys og mørke, liv og død kjemper om mennesket. Og det er
umulig for oss å stå imot død og ondskap alene, dersom ikke Gud
tar hånd om det.
Det skjer i dåpen. Dåpen er Guds pant på at Gud tar hånd om oss
mennesker. Vi flyttes fra syndens og dødens sammenheng, fra
strandbredden ved Rødehavet, gjennom dåpens vann, og over i
nådens og livets, det evige livs sammenheng. Derfor gjenfødes vi i
dåpen, skriver Jørgensen.

Tit. 3,4-7

Dette fører oss fra dåpens gave over til dåpens virkning. Luther
skriver nemlig videre i Den lille katekisme:
Hvordan kan vann gjøre så store ting?
Vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med vannet,
og troen som liter trygt på dette ordet. Uten Guds ord er
vannet bare vann og ingen dåp, men med Guds ord er det en
dåp, et nådens bad til gjenfødelse ved Den Hellige Ånd.
Hvor står det skrevet? Apostelen Paulus sier: "Gud frelste oss
ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd.
(Titus 3,5).
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Som andre lesning møter vi nettopp denne teksten, fra Paulus`
brev til sin nære medarbeider, Titus. Titus var av ikke-jødisk
opprinnelse og kom til å stå som et synlig bevis på at man kunne
tro på Jesus som Messias uten å være omskåret (jf. Gal. 2:1-3).
Han var ved flere anledninger Paulus` utsending i Korint, blant
annet med ansvar for menighetens innsamling til de fattige i
Jerusalem. Sammen synes de også å ha drevet misjonsvirksomhet
på Kreta
.
Og det er her dette brevet starter, hvor Paulus har latt Titus
bli igjen for å fullføre oppdraget på Kreta, nemlig «ordne det
som fremdeles var ugjort og innsette eldste i hver by, slik jeg
påla deg» (1:5). Paulus forteller om kvalifikasjoner de eldste
og tilsynsmennene skal ha (ikke være bråsint, drikkfeldig,
voldsom eller ute etter skammelig vinning) og snakker om de
kristnes livsførsel, slik det bør være for de ulike aldersgruppene.
I forlengelse av dette kommer til vår perikope. For det er to ting
som de kristne skal huske på:
1) Gud frelste oss ikke på grunn av våre gjerninger, men på grunn
av sin barmhjertighet og nåde (3:5). Guds nåde har altså en
«oppdagende» effekt, skriver Paulus (3:12): den fører til at man
begynner å leve på en ny måte.
2) Den kristnes livsførsel er viktig med tanke på de
utenforstående. De kristne må leve rett «slik at Guds ord ikke blir
spottet» (2:5) og det må ikke være noe å utsette på dem (2:8.10).
Lov og evangelium ville nok Martin Luther istemt (loven som
forteller om Guds krav til menneskene, evangeliet som fortelle om
hans gave til menneskene).
På denne dagen er det pkt. 1 som er i fokus. Frelsen ligger i «badet
som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd». I dåpen er ikke
vannet bare vann, men et livets vann, et kildevell til evig liv.
Sammen med ordet (trosbekjennelsen) blir dåpen beviset på Guds
kjærlighet, Guds trofasthet og Guds nåde: Immanuel, Gud med
oss. «Som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår
frelser.»
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I prekenteksten kommer vi til Jesus og hvordan Døperen
Johannes fremstiller ham. I vår perikope har Jesus akkurat
blitt en voksen mann, han er i ferd med å starte sin gjerning
og Døperen Johannes står frem og forteller om Han som skal
komme. I kjent stil formaner Johannes til omvendelse. Mange
har vært hos ham før, og de dro fra Jerusalem og hele Judea for å
bli døpt av ham (jf. Matt. 3,5), til og med mange av fariseerne og
saddukeerne (3:7).
Og nå er det virkelig alvor for Johannes. Han presenterer hvem
Messias er og den nært forestående messianske tid: Nå kommer
Han!
På dette tidspunktet er Johannes blitt en vel ansett mann blant
mange, og dette bruker han da han starter presentasjon. En
mann så stor er Han som kommer etter meg, sier Johannes,
at jeg ikke er verdig til å ta av ham sandalene en gang (3:11).
For å understreke den store forskjellen mellom de to bruker
evangelisten Matteus her ordet bastasai, «å bære» sandalene,
som den gangen var så nedverdigende at bare hedenske slaver
gjorde det.
Nå ligger øksen «allerede ved roten av trærne» (3:10), sier
Johannes. «Himmelriket er kommet nær!» (3:2) Han bruker
bildene av dom og dommer for å beskrive Messias, og han gir oss
bilder av en nærstående tid som vil gjøre alt annerledes fremover.
Messias er dommeren og dåpen blir et bilde på dommen. Og ilden
kan tolkes som det rensende element, det som tilintetgjør og tar
bort alle agnene.
Tord Fornberg skriver i bibelkommentaren Matteus-evangeliet
1:1-13:52 (EFS-förlaget, Uppsala 1989, s. 45) at Johannes her
knyttet an til profeten Malaki 4:1, «Se, dagen kommer, den
brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gjør urett, skal da
være som halm, dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier
Herren over hærskarene. Verken rot eller grein blir igjen.» Og
dette er en kritikk til nettopp fariseerne og saddukeerne, sammen
med hedningene.
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Nå er det ikke lenger bare dåp med vann til omvendelse, men dåp
med Den hellige ånd og ild, sier Johannes.
Nå gjelder det ikke bare å endre sinnelag eller endre mening,
men det vil skje en reell frelse og renselse - en renselse slik man
rensket kornet på treskeplassen den gangen: Halmen ble knust,
og for å skille den og agnene fra kornet, måtte alt sammen kastes
mot vinden med en skovl. Agnene ble borte, mens kornet falt til
jorden.
Nå står «han som er sterkere enn jeg» klar med kasteskovlen i
hånden. «Hveten sin skal han samle i låven, med agnene skal han
brenne opp med en ild som aldri slukner» (3,12).
Dermed sier Johannes samtidig at det ikke bare er «Han som
sterkere» som er større enn Johannes - hans dåp med Ånd og ild
er også av en helt annen karakter. Denne dåpen er en ny fødsel,
som setter den kristne i en helt ny situasjon. Hun blir et nytt
menneske.
Litt utfordrende er det denne søndagen at de tre bibeltekstene
bruker ulike bilder: Vi starter med havet og tørrskodd land i første
lesetekst, vi fortsetter med bad som gjenføder i andre lesetekst og
så hører om Ånd og ild i prekenteksten. Men Gud står der som en
påle hele veien. Gud er den sterkeste - den som vinner over døden
og ondskapen, med sitt bare vesen, kjærlighet (1. Joh. 4:8).
Johannes forsøker å overbevise tilhørerne sine om at Messias
kommer ved hjelp av:
1) Bilde om dommen: I Septuaginta ble denne betegnelsen
ischyroteros, «Han som er sterkere enn jeg» ofte brukt om Gud
og hans veldige kraft. Han er den som er bekledd med Guds
makt, fordi han skal utføre den gjerning som bare Gud hadde
rettferdighet til å utføre, nemlig å avholde dommen.
2) Den Hellige Ånd: Johannes forteller at «Han som er sterkere»
kan formidle Den hellige Ånd, en gave som bare Gud selv kunne
utdele. Og Åndens virke var nettopp beviset for at den messianske
tiden var inne, jf. Jes. 11:2, Joel 2:28ff. (fra Fyrahanda Sädesåker
av Anton Fridrichsen (Verbum, Stockholm 1980, s. 116)).
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Så er vi samlet i kirken, etter påske, etter oppgjøret med
fremtiden i våre hender. Og spørsmålet blir til dagens dåpsfølge
der vi sitter i kirkebenken:
Blir vi overbevist av Døperen Johannes?
Tror vi på dåpens gaver?
Tror vi at vi er blitt gjenfødt i dåpen, renset fra døden og mørkets
makt?
Merker vi Jesu livsfellesskap i livene våre, når livet herjer med
oss?
Tro og tvil er to sider av samme sak. Tvilen er troens
tvillingssøster.
Men vi skal ikke ta temperaturen på troen.
Tro er å pakke ut dåpens gaver, skriver Theodor Jørgensen.
Så pakker vi dem kanskje ikke ut med en gang. Noen ganger
oppdager vi gavene på nytt da vi blir eldre. Men det gjør ingen
forskjell.
Dåpens gaver er der.
De har alltid vært der.
Kornet er allerede renset fra agnene.
Og på en måte er hele livet en eneste stor oppakning av dåpens
gaver (Jørgensen, s. 172).

Salmeseddel

590 Det skjer et under i dåpen
184 Farao nådde oss like ved stranden
Halleluja
590 En stor og mektig gave (gjerne med et barn som forsanger)
eller 579 Kristus kom med vann og blod
360 Jesus, du har brakt Guds rike
498 Du omgir meg på alle sider
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tidligere pilegrimsprest
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Hvordan ‘Deilig er jorden’ kom
til Norge
Johanne Gram-Nilsen skrev i NNK 6/ 2019 en utfyllende og
meget interessant gjennomgang av salmen ‘Deilig er jorden’. Alt
har sin begynnelse. Jeg har lyst å tilføye noe om hva vi i dag vet
om hvordan salmen kom til vårt land og har blitt så folkelig og
elsket som den har blitt. Jeg vil særlig dvele ved den spesielle
anledningen vi vet den ble sunget, 2. november 1864, da landets
første folkehøgskole, Sagatun på Hamar, ble åpnet. Men hva vet vi
om ‘Deilig er jorden’ i Norge før 1864?
Salmedikteren og folkehøgskolelæreren B.S.Ingemann (17891862) skrev ‘Deilig er jorden’ i 1850 på oppfordring om å ta
utgangspunkt i det som ble kalt en gammel korsfarersang.
Denne ble sett som en protestsang og pilegrimsang mens
krigen raste i Slesvig-Holstein og danske likvogner rullet forbi
skolen hvor han arbeidet. Salmen ble første gang offentliggjort
i Dansk Kirketidende samme år den ble skrevet under navnet
‘Pilgrimssang‘,og i bladet sto både teksten og melodien, slik vi
kjenner den, sammen. Melodiens opprinnelse er ukjent, men
foreligger første gang i en samling tyske folkesanger, utgitt i 1842.
Betegnelsen ‘pilgrimssang’ beror på den nevnte tradisjonen om
at sangen skulle i sin tid ha blitt sunget av tyske korsfarere på
deres vei til Jerusalem på 1100-tallet. Denne tradisjonen kan ikke
verifiseres, men kan ha bidratt til sangens utbredelse og skaper
fortsatt en bro fra fortidens pilegrimer over til oss og til enhver
som synger pilegrimssalmen ‘Deilig er jorden’ i dag. Pilegrimen er
generasjonsløs.
Sangen ble raskt tatt i bruk i folkehøgskolene i Danmark. I
Norge var det på denne tiden sterke krefter i det teologiske
og pedagogiske miljø som arbeidet for å få opprettet en folke-
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høgskole. Grundtvig var selv i Norge i 1851 og ildnet for tanken
om en folkehøgskole. Ivrig forkjemper var også grundtvigianeren
og folkeopplysningsmannen Ole Vig (1824-1857). Samme år dro
Vig til Danmark for å besøke både Grundtvig og Ingemann, og
han hadde lange samtaler med begge to. Vig kalte sin reise og sine
møter med Grundtvig og Ingemann for en ‘Pilgrimsvandring’. Da
Vig i 1854 ga ut Sanger og Riim for det norske folk, kunne man
forvente - også ut fra at han kjente Ingemann personlig - at han
ville ta med ‘Deilig er jorden’ i sin nye sangbok, men vi finner den
ikke der av grunner vi ikke kjenner.
Derimot vet vi at på denne tiden – i første halvdel av 1850-årene
- er ‘Deilig er jorden’ allerede i bruk i en liten menighet av
grundtvigianere i Halden. De holdt sine gudstjenester på Rød
Herregård. Sentral i denne menigheten var husfruen Thrine
Anker (1814-1902). Barnebarnet hennes, Ella Anker, skriver:
«En ny herlig salmebølge tonte gjennom huset. Det var:
Deilig er jorden. Nu kom den første gang til Norge og til Rød.
Ingemanns oversettelse av den gamle korsfarersang. Den ble
grundtvigianernes fane, som bar den nye forkynnelsen med sig.
Jorden er ikke en jammerdal. Mennesket er skapt i Guds billede
og bærer lengselen efter fullkommenhet med sig i all sin streben.
Det er livsdriften i menneskeslektens historie». Hvem som
brakte ‘Deilig er jorden’ til Rød i Halden vet vi ikke. Mange kjente
dansker vanket også i dette miljøet. Rød var barndomshjemmet
til Herman Anker (1839-1896), han som 11-12 år senere skulle
komme til å bruke nettopp ‘Deilig er jorden’ ved åpningen av sin
nye folkehøgskole, Sagatun i 1864.
Første gang, som vi kjenner til, at ‘Deilig er jorden’ ble trykket
i Norge er i 1857 da den ble med i et salmeboktillegg, Hans
Thordsen Steensrud: Psalmer, Lovsange og aandelige Viser.
Steensrud var fengselsprest og vi vet at det ble søkt om at dette
tillegget skulle brukes i Botsfengselet og ved andre straffeanstalter
i Kristiania, men kjenner ikke til om det ble anerkjent. To år etter,
i 1859, kom ‘Deilig er jorden’ med i et annet salmeboktillegg, det
såkalte «Bakke-tillegget» i Trondheim, ‘Salmer og aandelige
Sange især til Festerne’. ‘Deilig er jorden’ er her plassert som
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julesalme. Vi vet dessverre ikke noe om bruken ellers av disse to
salmeboktilleggene og om ‘Deilig er jorden’ ble sunget der disse
var kjent.
Ut fra dette er det da først i Hamar at vi kjenner til for første gang
både dato og anledning der vi vet at ‘Deilig er jorden’ ble sunget.
Det skjedde 2. november 1864 under åpningen av folkehøgskolen
Sagatun. En av de to første lærerne ved den nye skolen, var
Herman Anker (1839-1896). Han hadde, som nevnt, blitt kjent
med ‘Deilig er jorden’ i sin barndom på Rød Herregård, og siden
møtte den i folkehøgskolemiljøet i Danmark under studietiden.
Hans datter Ella, skriver i sin biografi om faren (Sagatun.
Herman Ankers liv og virke) fra åpningsdagen:
Den første skoledag begynte med andakt … Ungdommen reiste
seg, og han fremsa trosbekjennelsen med dåpsløftet og bad
Fadervår. Dernest sang de ‘Deilig er jorden’. Det var en helt
ny salmesang for bøndene, så lys og full av glede og takk for
jordens skjønnhet og Guds godhet. Den forener jordlivet med
det evige liv som om himlene var åpne.
Anker tok sitt utgangspunkt i denne sang til innledning
til verdenshistorien. Gud skapte mennesket i sitt billede, og
det er menneskelivets historie å reise det Guds-billedet igjen,
befridd fra jordelivets synd. Guddomsgnisten lever i alle folk
og driver dem til å søke Guds tanker og mening – famlende og
ufullkomment, men alltid søkende videre. Vi er alle pilegrimer
på jorden, på vei til det hellige land som begynner her i det
jordiske liv, hvor den herligste glede er å strebe alltid nærmere
mot idealet…
Da Anker sto der oppe og så de mange bondegutter foran
seg, blanke i øynene og så fulle av håp og tillit, mens sangen
bølget i salen, gikk der en stråle av ydmyk glede gjennom ham.
Dette er den lykkeligste stund jeg lever, tenkte han.
Ut fra skildringen av ungdommene, slik den riktignok beskrives
over 70 år etter, synes det å ha vært en ganske særegen stemning
som ‘Deilig er jorden’ skapte. Det hevdes å være en helt ny sang
for ungdommene. Siden elevene, som kom fra mange kanter av
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landet, ikke kjente salmen tyder dette på at den var ennå ukjent
utover landet. I ‘Deilig er jorden’ skildres jorden og vår vandring
gjennom ‘de fagre riker på jorden’ i bekreftende ordelag til livet
på jorden, noe som kan tolkes som et brudd med samtidens
pietistiske syn på livet. Innholdet i sangene i den tradisjonen
handlet ofte om livet som vandring gjennom en jammerdal, og
hvor det gjaldt å la seg berøre minst mulig av denne verden for
å komme til det sted mennesket egentlig hørte hjemme, nemlig i
himmelen. Dette kan synes å bli bekreftet av ungdommene selv,
når det videre fortelles at Herman Anker «lokket dem til å fortelle
hvad de kunde av sanger og viser. Det var mest sørgmodige
salmer. De kunne heller ikke mange vers, bare noen linjer». Med
den bakgrunn kan det være forståelig at den nye salmen ble en
ny og god opplevelse for de første elevene. Det var bokstavelig
talt helt nye toner når det gjaldt innhold i forståelsen av livets
pilegrimsgang. Og mye tyder at de fikk anledning til å lære
‘Deilig er jorden’ og andre sanger ganske raskt for vi leser videre i
biografien: «Herman opdaget at de gjennomgående var meget vel
begavede for poesi og musikk, med gode stemmer. De lærte seg
sangene som tørstige planter suger vann, og efter noen uker stod
sangen i den fagreste flor».
Elevene ved Sagatun tok ‘Deilig er jorden’ med seg hjem, og
slik ble den spredd rundt om i landet. ‘Deilig er jorden’ kom til
landet først og fremst via den danske folkehøgskolebevegelse.
Fra folkehøgskolene, fra ungdommen og folket, kom salmen
etterhvert inn i kirken. Det skjedde først i 1926 da ‘Deilig er
jorden’ kom med i den reviderte utgaven av Landstads salmebok.
Salmen er like mye elsket i alle nordiske land. Den er også
oversatt til engelsk og tysk.
Pilegrimen, den fysiske vandreren til et hellig sted, har de
siste tre-fire tiårene dukket opp igjen, og ‘Deilig er jorden’
er blitt pilegrimssalmen fremfor noen. Min erfaring som
pilegrimsprest i mange år, er at den synges ved nesten alle felles
pilegrimsvandringer folk gjør over hele landet, ja i hele Norden.
Den oppleves som en takke- og lovprisningssalme med tilslutning
til håpet om at det gode og vakre skal seire. Slik er den også
fortsatt en protestsalme: Deilig ER jorden! «Håpet om en bedre
verden ER en bedre verden», er det sagt.
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Exit «Kirkelig Fornyelse»
Tilbakeblikk og hjartesukk
«Bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse» (KF)
opphøyrte å eksistere samstundes med femti-årsjubileet i 2019,
jf. boka «Lex orandi lex credendi» som kom ut i fjor. Eg har lese
boka med interesse, men har behov for å supplera med mitt eige
vitnesbyrd. Eg vil presisera at dette er uttrykk for mine personlege
kjensler og opplevingar. Det er ikkje eit forsøk på å gi ein upartisk
beskriving at det som har skjedd.
Ein epoke var over. Eg var ikkje usentral i dette miljøet i dei
første tiåra. Eg var aktivt med da vi utarbeidde «Erklæringa
om kirkelig fornyelse av 12. januar 1969». Når eg no les det i
ettertid, er det detaljar der som eg ikkje lenger vedkjenner meg,
men hovudlinene står eg framleis ved. Dei har vori blant mine
personlege retningsliner for mitt femtiårige presteliv i Den norske
kyrkja (DNK).

Ikkje same vanskar

Eg hadde heller ikkje same problem med mine biskopar og andre
overordna som andre frå KF har gitt uttrykk for. Eg opplevde stor
sympati, anerkjenning og forståing hos min ordinator, biskop
Alexander Johnson.
Som prost i DNK i 32 år samarbeidde eg tett med fire biskopar.
Spenning og usemje kunne det vera, ja, men aldri store
motsetnader. Var eg for diplomatisk og tilpasningsdyktig? Eg
opplevde alltid respekt frå mine overordna. Serleg vil eg nemne
biskop Fredrik Grønningsæter. Vi hadde mykje til felles.
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Bakgrunn, studiestad og «ørkenvandring»

Min familiebakgrunn var folkekyrkjeleg, basert på kyrkjegang,
gudstenesteliv og positiv vanekristendom. Vi var kulturåpne,
men med strenge etiske krav til personleg livsførsel. Vi
var på Schjelderup-sida i kyrkjestriden på femtitalet.
Omvendingskristendom i pietistisk forstand var vi aldri ein del av,
trass i at det i deler av mitt oppvekstmiljø var nærmast ansett som
den einaste rette kristendomsform. Var du ikkje bedehuskristen,
var du eigentleg ikkje kristen.
Eg begynte på TF hausten 1961. Det var eit naturleg val med min
bakgrunn. Det første vi «måtte igjennom» var «ørkenvandringa»,
førebuande prøver. Men det var også ei anna «ørkenvandring».
Den var verre. Eg møtte ei total tørke på det åndelege plan. Eg
hadde som student behov for eit levande gudsliv. Men syn for
det syntest å vera totalt fråverande i det teologiske miljø. Vi fekk
vite at be kunne vi – om vi ville – på lesesalen. Søndagen skulle
vi ikkje bruke til å gå til kyrkje, men gå i marka. Vi dreiv jo med
Bibeltekster heile tida!
Eg konstaterer med glede at dei på TF i dag har eit vakkert kapell
med aktivt gudstenesteliv. Det hadde ikkje vi. Nokre av oss sakna
det stort.

Studenterforbundet

I Studenterforbundet derimot møtte eg ein spiritualitet som
ivaretok min lengsel etter å kunne «hengi» meg til gudsdyrking.
Der møtte eg tidebønene, fekk syn for nattverdfeiring og klassisk
kristentru. Eg leste bøker av og fekk sterke impulsar frå bl.a. Bo
Giertz, Per Olof Sjøgren og Regin Prenter. Det danna seg ein krets
omkring Stein Eirik Foss (prest i Forbundet). Ein annan som også
gav sterke impulsar var presten og ikkje minst den djuptenkte
teologen Ole Sæverud.

Kyrkja frelsesinstitusjon

Eg oppdaga Kyrkja. Den var til dels «utanfor» meg, men likevel
var eg ein integrert del av den. Eg oppdaga at gudsforholdet ikkje
berre var noko mellom Gud og meg men at Kyrkja formidla
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gudsforholdet. Eg oppdaga presten og prestetenesta si betydning
som formidlar av Kristi nærvær her og nå.
Kyrkja sin katolisitet var også ein del av dette, men då ikkje
identisk med romersk katolisisme. Confessio Augustana var ein
bekjennelse om kor katolske vi var, ikkje kor protestantiske. Å
konvertere var aldri aktuelt.

Kyrkje-anfektelser

Eg hadde likevel «anfektelser», serleg på to område.
Var Den norske kyrkje (DNK) ei sann Jesu Kristi kyrkje? Hadde
den eit rett presteembete, sjølv om vi stod utanfor tradisjonen
med apostolisk suksesjon? Eg konkluderte med at det var vi og
det hadde vi. Men eg vart likevel irritert på enkelte i kyrkjemiljøet
som insisterte på at suksesjonen måtte og skulle vi ikkje ha. Da
var det greitt å kunne sitere Regin Prenter som skal ha hevda
at det prinsipielt ikkje å skulle ha suksesjonen, var å gi den
større betydning enn den hadde. Eg valde å forholde meg til vår
tradisjon. Derfor ville også ha vori umogleg for meg å ta del i
den «utvidelsen» av presteordinasjonen for «Pro Ecclesia» som
biskop Gartner utførte på byrjinga av nittitalet. Det ville eg ha
sett på som illojalt mot mi kyrkje. Eg var heller aldri medlem av
denne undergruppa av KF.
Saka vart løyst gjennom Porvoo-erklæringa nokre år seinare, ikkje
minst takka vere iherdig innsats av bl.a. biskop Andreas Aarflot.
Nattverdvin-spørsmålet vart også til ei anfekting. Var nattverd
feira med avalkoholisert vin rett nattverd? Ei ordinasjonsnekting
(eller kanskje rettare ei utsetting) av ein av våre studiekameratar
gjorde dette spørsmålet akutt. Ville vi ha ei framtid som prestar i
kyrkja?
Dette er eit spørsmålet som kanskje aldri verkeleg har vori tatt
på alvor av kyrkjeleiinga. Og alternative løysingar enn å «endre»
elementet av omsyn til t.d. alkoholskadde, har aldri blitt vurdert.
Framleis er dette ei anfekting for meg. Eg veit at nattverd med vin
er rett nattverd. Eg trur at nattverd med avalkoholisert vin er rett
nattverd, men eg veit ikkje!
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Organisering og Granstevner

Etter kvart vaks behovet for ytterlegare organisering fram.
Granavolden Gjestgiveri vart ein høveleg stad å vera. Og vi starta
rett før studiestart i januar.
Vi var veldig nøkterne i starten. Vi ville ikkje vera estetisk
høgkyrkjelege, ikkje ende opp i det som engelskmennene
kaller «Lace and Bells». Dei fleste tidebønene vart lesne, men
completoriet song vi. Vi var lojale mot Altarboka av 1920. Ingen
fall for fristelsen for å «forbetra» offisiell liturgi.

Endringar på syttitalet

På midten av syttitalet endra bildet seg. Kyrkjemusikarane kom.
Songen og sermoniane vart rikare. Det opplevde eg fint. Men
framande gevantar gjorde samtidig sitt inntog. Det opplevde
mange av oss som noka unaturleg. Vi fekk ei spenning mellom
«maksimalistane» og «minimalistane». Ikkje alle var like
begeistra for «nye» klesplagg eller snurrepiperier, frå dalmatika
via manipel til pinsett. Det vart altfor mykje av det vi hadde
forsøkt å unngå i starten, nemleg «Lace and Bells». KF utvikla
også sin eigen nattverdliturgi. Det var ikkje alle av oss like glade
for.
Samstundes vart KF eit slags underbruk av «bekjennelsesbevegelsen» (FBB). I ettertid må eg berre innrømme: Sider av
dette kjente eg meg heller ikkje heime i. Vel skulle vi ivareta
klassisk kristen tru, dogma vedkjende vi oss. Mi oppleving var
likevel at det vart meir «død rettroenhet» enn ekte lovsong frå
hjartet.

For trongt

Første halvdel av nittitalet skjedde det noka med meg. Eg
opplevde at KF vart for trongt. Eg let medlemskapet opphøyra.
Argumenta for kvinnelege prestar hadde eg alltid sett, men
argumenta mot hadde hatt størst vekt. No vippa det over til at
argumenta for vann. Seinare fekk vi striden om homofilt samliv
og einkjønna ekteskap. Sjølv om eg vel framleis står meir på den
«gamle» sida, kan eg ikkje sjå at dette har endra læregrunnlaget i
kyrkja, slik mange i KF såg det. Kyrkjesplittande var det ikkje.
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Kritisk solidaritet

Det å bryte med DNK var og er umogleg for meg, sjølv om eg
på langt nær er glad for alt har skjedd. Frederik Grønningsæter
lærte meg uttrykket «kritisk solidaritet». Det betyr at eg skal vera
solidarisk, ta kyrkja «som ho er», men ikkje godta alt. Det betyr at
eg har rett til å vera usamd, til å gi uttrykk for det og til å forsøke å
få endra på ting.

Reaksjonar «utanfrå»

I førstninga vart KF ikkje tatt på alvor. Tidebøner var framandt og
hørte ikkje heime i vår samanheng. Motstand mot avalkoholisert
nattverdvin var usosialt. Vi var «katoliserande», det var farleg det.
I dag talar vi om våre katolske «søstrer og brør». Da var vi knapt
som tremenningar å rekne!
Etter kvart fekk vi likevel også ein del positiv merksemd. Folk
vart nysgjerrige på kva for eit merkeleg fenomen KF var. Men så
minka det. Og motstanden vart igjen vel aggressiv. Kvifor?

Kva gjekk galt?

Personleg vil eg peike på følgjande faktorar:
Det utvikla seg etter kvart ein «jeg alene vite»-(u)kultur. Berre
vi hadde greie på liturgi. Rettnok vart liturgisk kunnskap og
liturgiske holdningar til dels latterleggjort og mistenkeleggjort på
sekstitalet. Det var kanskje da på sin plass å vera litt einsidige og
utgjere ein viss motkultur. Men evne til dialog, vart kanskje ikkje
utvikla parallelt med dette, noka som kanskje var bakgrunn for
utbrotet: «Kom ikkje og snakk til meg om liturgi». Det var utan
tvil dei som let seg provosere. I polemikkens hete var heller ikkje
våre «motpartar» like enkle! Med ein meir open dialog kunne ein
sikkert ha komi mykje lenger å få langt større innflytelse.
Ein annan faktor vart synet på DNK som kyrkje. Mitt inntrykk
er at ein etterkvart meir kom til å dyrke sin «ecclesiola», si vesle
private, fullkomne idealkyrkje, enn å vera trufast mot DNK og å
sjå på seg sjølv som ein bevegelse innanfor denne. Manglande
solidaritet og lojalitet med DNK som heilskap trur eg øydela
mykje. Men dette var ikkje KF åleine om!
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Innflytelse av varig art

Men når dette er sagt, skal vi likevel vere glad for alt det positive
som KF som bevegelse fekk bidra med i sin femtiårige historie.
Det viktigaste som er skjedd er den styrking av nattverden vi
har hatt i DNK dei siste åra. Kyrkja er ikkje lenger nattverdlaus,
slik som ho framleis var mange stader på sekstitalet, serleg på
landsbygda. Der var det sjeldan eller aldri nattverd, heller ikkje
ved større gudstenester som, t.d. kyrkjejubile og ordinasjonar.
I dag er nattverd vanleg. Høgmesser utan er nærmast blitt
unntaket. Utdelingsmåten med «dypping» har gjort nattverden
ufarleg for mange. Det er nattverd ofte og folk kjenner seg
velkommen, sjøl om det endå er eit stykke igjen før «alle» går
til nattverd. Framleis slit vi med etterverknaden av kampen
mot «vane-altargangen» som den johnsonske prestevekkelse
gjennomførte på slutten av attenhundretalet. Den sørga
ettertrykkeleg for at nattverden nærmast vart utrydda på
landsbygda, og vanleg folk vart skremt frå å gå til nattverd til stor
skade for kyrkjelivet
Tidebøner var det umogleg å be på t.d. prestesamlingar. Det er
blitt vanleg og er no til dels innarbeidd praksis. Det er også ein
siger.
Ei kyrkje fri frå staten og at DNK fekk ein leiande biskop (i praksis
erkebiskop) var også, uoppnåelege draumar vi hadde, om dei vel
ikkje direkte var av KFs hjartesaker.
«Kirkelig Fornyelse» har såleis hatt ein ikkje ubetydeleg
innflytelse på kyrkjelivet langt ut over «den indre krets». Det er eg
glad for. Eg er sjølv inderleg takksam for det eg fekk vere med på
og for alle varige impulsar eg fekk til mi presteteneste, sjølv om eg
i dag ikkje heilt står for alt det same som i 1969.
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Valborg Orset Stene
samtaleprest i Oslo domkirke
vs963@kirken.no
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Her vi går
Oskar Stein Bjørlykke
Verbum forlag
Hver gang jeg får en bok mellom hendene, begynner jeg å bla. Det
er som en refleks, som om jeg leter etter bokas mening gjennom
blikket, uten å lese en eneste setning. Jeg ser hvordan teksten er
satt opp, kikker på fonten, kjenner på papiret. Nyutgitte bøker
har for tiden ofte et ganske likt uttrykk, men da er det også lett å
merke til dem som skiller seg ut.
Her vi går er en bok som skiller seg ut. Nysgjerrigheten vekkes
med en gang. Den rue overflaten på omslaget gir en lett motstand
mot fingertuppene. Er det for å vekke berøringssansen, for å åpne
oss for det taktile? Tekstene er satt opp i et ganske likt oppsett på
hver side. Er det for å lede leseren mot en regelmessig lesning, én
side for hver dag? Det er ganske mye luft mellom de tre tekstene
på hver side. Er det for å antyde for leseren en langsom lesning,
med pusterom imellom?
Boka ligner mest på en lyrikkbok, men det noe skjematiske
oppsettet får meg også til å tenke på en andaktsbok. Bokas
undertittel er Meditasjonar. Det gir mening. Jeg oppfatter at boka
er tenkt som et møte mellom lyrikk og andakt. Hvordan synes jeg
det fungerer?
Teksten er inndelt i ulike kapitler med overskrifter som i seg
selv er verdt en meditasjon, og som kan inngå i en vandring;
en livsvandring eller undringsvandring: eit vink, stadane, sjå,
snu seg, stilla, gå, kvil, der framme. Slik kan en velge seg et
kapittel alt etter hvor en er i sin egen vandring. Er det behov for å
meditere over det å gå, eller er det tid for en kvil? Eller hva med å
meditere over hvor en vil?
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Hvert kapittel starter med en inngangstekst som setter an tonen.
Dette er de eneste sidene som bare har en tekst alle de andre
sidene har tre tekster. De har samme mønster på siden: Den
første teksten i venstre kolonne har bare setninger som starter
med store forbokstaver. Så kommer en bibeltekst i høyre kolonne
i kursiv, og til sist en tekst i venstre kolonne igjen, som bare har
setninger med små bokstaver.
På nytt vekkes min nysgjerrighet, men nå etter å finne en mening
i tekstens struktur, samt å finne en indre sammenheng mellom
tekstene. Jeg leter meg fram til en forståelse: Den første teksten
starter med en undring over et fenomen, tilstand eller erfaring
i livet. Refleksjonen er ofte preget av det uavklarte i situasjonen
og tyngden som følger av den, noe som også forsterkes av
tegnsettingen, at det er hele setning med punktum. Noen ganger
ender setningene med et spørsmålstegn, og henvender seg så til
de to andre tekstene for å finne svar eller hjelp. I noen få tilfeller
ender den første teksten i en større avklaring. Jeg vil vise et
eksempel på dette senere. Men uansett hvordan den første teksten
ender, så fortsetter tematikken på forunderlig vis i bibelteksten.
Den kan leses som et innspill fra en annen kant.
Bibeltekstene har ikke henvisning i parentes til hvilken bibelsk
bok den er hentet fra, slik en ofte er vant til. For meg virker
det frigjørende, jeg blir ikke så lett bundet av forståelser av
hvilken bibelsk forfatter teksten stammer fra, og det gjør det
mulig å oppdage innholdet i bibelteksten på nytt. Det gjør det
også lettere å erkjenne nok en gang at nåtidens refleksjoner
og erfaringer kan gjenfinnes i over to tusen år gamle skrifter.
Hvis en blir for nysgjerrig på hvor bibelteksten er hentet fra,
finnes et register bak i boka. Da ser en også at tekster fra det
nye og det gamle testamentet er benyttet om hverandre, uten en
indre bibellesnings-logikk, à la tekstrekkene i kirkeåret. Igjen,
frigjørende.
Til sist kommer den tredje teksten. Den viderefører temaet fra de
to første tekstene, men nå har grunntonen et mer avklart preg.
Som om turen innom bibelteksten har gitt et nytt perspektiv. Som
om det er en vandring fra tvil mot mer tro. Den siste teksten
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kan kanskje leses som en forlengelse av bibelteksten, noe som
også kommer fram ved at den siste teksten ikke starter med stor
forbokstav. Av og til er det også bibelens personer som fortsetter
å snakke.
Men så langt om tekstens form og struktur. Hva så med språket,
rytmen, bildene? At Oskar Stein Bjørlykke er en lyrisk mester av
rang er hevet over enhver tvil. Her er nydelige alliterasjoner og
ordpar slik som ”rørsle og ro”.
I teksten nedenfor, som behager mitt poetiske hjerte, finnes både
innholdsmessig dynamikk og vokaler som klinger sammen og
videreføres i neste ledd.
Det er så stengt.
Vi kan ikkje forstå.
Ikkje i morgensol.
Ikkje i kveldens rode.
Men Ordet er med.
Ut i dagen.
Inni natta.
Gjennom hele boka merkes denne fremragende språkføringen og
en kvalitetsgjenkjennelig poesi. Likevel savner jeg et enda større
fraspark, et enda større inntrykk av at noe står på spill, og flere
overraskende språklige bilder. Jeg får noen ganger opplevelse av
at det blir for mildt, at enhver erfaring preget av tvil og uro alltid
ender i en oppmuntret tro.
Jeg finner likevel noe av det jeg savner, slik som her:
Kjenner oss pressa i dette lyset.
Den dåpen.
Vrir oss, er ille berørt.
Skulle vi ha gått bort?
Nei, vi kjem.
Og ber fram.
Det aller kjæraste.
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Jeg skulle ønske det var flere tekster som reflekterte noe av det
denne gjør i starten, men uten at det hele nødvendigvis ”går
opp” mot slutten; at flere tekster viste at de trodde på meningen
i motstanden, lik bokpermens rue overflate. Det er som om
forfatteren ikke våger å la spørsmålet stå for lenge alene. Som
om det er en underliggende redsel for at troen, meningen eller
teksten på hver side skal rase sammen. Her kunne en tenkt at
hvert kapittel kunne stå som én meningsenhet. Men her kommer
det kanskje inn at boka tilsynelatende vil ligne litt for mye på en
andaktsbok. Som om en gjerne ønsker å ende i noe oppbyggelig
i hver enkelt tekstpassasje som leses for hver dag. Etter min
mening finnes det oppbyggelige i bøtter og spann de gangene
forfatteren klarer å favne en slik ambivalens så presist, som i den
nevnte teksten om dåpen. Det oppbyggelige finnes i motstanden,
i språkliggjøringen av en slik uro, som jeg vil tro mange kan
gjenkjenne.
Hvilke poetikk kan anes i denne samlingen av tekster? På
baksiden av boka står det at forfatteren utforsker grenselandet
mellom det sansbare og det ubegripelige. Det er en beskrivelse
jeg opplever er dekkende for disse meditasjonene. Jeg får en
assosiasjon til apostelen Thomas, han som måtte kjenne, for å
begripe. Språket springer ut i vekslingen mellom å tvile, håpe,
sanse. Her vokser troen fram.
Handa og fingeren.
Med tru og tvil.
Slik er det vi grip det.
Slik snakkar vi.
I denne verda av skumring.
I denne verda av gåter.
Til sist vil jeg innrømme at det kan kjennes noe urettferdig mot
selve bokens sjanger å anmelde ”Her vi går”. En anmelders lodd
er å lese gjennom en bok ganske raskt, for å komme med en
mening etter endt lesning. Dette er ikke en bok som egner seg for
gjennomlesning. Den skal mediteres over, på kryss og på tvers.
Dette er en bok å ha med seg, leve med, tenke sammen med.
Der hvor du går.  
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En faglig presentasjon av ansatte
ved Det teologiske fakultet

Hugo Lundhaug

Presentasjon
Navn: Hugo Lundhaug
Tittel: Professor
Fagområde: Bibelresepsjon og tidligkristen litteratur
Ansatt på TF fra: 2012
Siste publikasjon: “Textual Fluidity and Monastic Fanfiction: The
Case of the Investiture of the Archangel Michael in Coptic Egypt.”
Pages 59–73 in The Archangel Michael in Africa: History, Cult
and Persona. Edited by Ingvild Sælid Gilhus, Alexandros Tsakos,
and Marta Camilla Wright. London: Bloomsbury, 2019.
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- Hva er din faglige bakgrunn?
- Jeg har doktorgrad (Dr. art.) i religionsvitenskap fra
Universitetet i Bergen (2007) og cand. philol. med hovedfag i
religionshistorie fra Universitetet i Oslo (2000), med historie,
statsvitenskap og klassisk gresk som støttefag. Lengre opphold
ved Harvard University (under doktorgradsarbeidet) og
universitetet i Münster (som postdoc) har også vært viktige
for min faglige utvikling, særlig med tanke på spesialiseringen
innen koptiske manuskripter og litteratur. Doktoravhandlingen
omhandlet Filipsevangeliet og Eksegesen om sjelen, to tekster
fra ett av de koptiske manuskriptene som ble funnet ved Nag
Hammadi i Øvre Egypt i 1945. Koptiske manuskripter og litteratur
produsert og brukt i Egyptiske klostre fra klostervesenets
fremvekst på 300-tallet til langt inn i middelalderen har
alltid vært hovedfokus for min forskning, men metoder og
perspektiver har jeg hentet fra en lang rekke fagområder som
f.eks. kognitiv vitenskap, medievitenskap og middelalderstudier.
Interdisiplinaritet er etter min mening svært viktig, da innsikter
fra andre fagområder ofte kan hjelpe oss til å se våre egne
forskningsobjekter fra helt nye vinkler.
- Hva jobbet du med før du begynte her?
- Etter fullført doktoravhandling jobbet jeg som forsker i
Turid Karlsen Seims prosjekt om metamorfoser på Senter for
grunnforskning (CAS) og gikk senere over i en treårig postdocstilling på TF finansiert av Norges forskningsråd, hvor jeg forsket
på ortodoksi og kjetteri i Øvre Egypt på 300- og 400-tallet med et
særlig fokus på klosterlederen Shenoute av Atripe. Jeg vikarierte
deretter som førsteamanuensis i kirkehistorie på MF før jeg ble
ansatt i fast vitenskapelig stilling på TF i 2012, hvor jeg de første
fem årene ledet et EU-finansiert forskningsprosjekt om Nag
Hammadi-kodeksene og det tidlige egyptiske klostervesen.
- Hva jobber du med nå?
- Forskningsmessig arbeider jeg for tiden hovedsakelig med
kristne apokryfer overlevert på koptisk i manuskripter produsert
og brukt i Egyptiske klostre fra det fjerde til det trettende
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århundre. En stor mengde slike tekster er bevart, og jeg vil i
et nytt femårig EU-finansiert forskningsprosjekt som starter
høsten 2020 undersøke denne typen litteratur i lys av de store
omveltninger Egypt gjennomgikk i denne perioden, ikke minst
med tanke på religion, hvor kristendommen bl.a. gikk fra å være
den nye majoritetsreligionen på 300-tallet til etterhvert å bli en
minoritetsreligion i forhold til Islam etter den arabiske erobringen
av Egypt på midten av 600-tallet.
- Hva engasjerer deg mest innen fagfeltet ditt?
- Jeg ønsker å forstå hvordan religiøse tekster har blitt utviklet,
hvordan de har blitt brukt og overlevert, og hvordan og hvorfor
de har oppnådd ulike grader av autoritativ status. Jeg ønsker
altså å undersøke hvordan de har påvirket folks handlinger og
tankemønstre.
- På hvilken måte kan din forskning være viktig for prester som
arbeider i Den norske kirke?
- Kunnskap om hvordan religiøse tekster virker, hvordan de
har blitt til, hvordan de har blitt overlevert, og hvordan de har
forandret seg over tid og blitt fortolket ulikt i ulike kontekster
burde etter min mening være svært relevant også for prester i Den
norske kirke.

Spennende videreutdanningskurs
på TF i 2020 og 2021:
Pilegrim i historie og samtid, høsten 2020
I dag har det vestlige pilegrimsfenomenet en ny renessanse. At mennesker igjen for noen tiår siden tok opp vandring til helligmål langs
de gamle ledene kom som en stor overraskelse på både forskere
og kirkesamfunn.
Men hva innebærer dette fenomenet? Hvorfor og hvordan kan
den lokale kirke arbeide med pilegrim i dag? Kurset har ekskursjon til
Orknøyene i uke 35 og samling på TF i november.
Søknadsfrist: 1. Juni 2020
For mer informasjon, se våre nettsider:
tf.uio.no/studier/evu/kurs/2020/pilegrim-i-historie-og-samtid-

Prest og teolog i praksis, høst 2020 og vår 2021
Kurset skal bidra til at deltakeren reflekterer over sin tjeneste i
skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske
dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring fungerer som et viktig
materiale i møte med det teoretiske stoffet.
Emnet fokuserer både på den enkeltes selvforståelse som prest og
på bearbeidelsen av profesjonens rammer og muligheter med sikte
på fornyet inspirasjon i prestehverdagen. Samling på Gran og på TF.
Søknadsfrist: 1. juni 2020
For mer informasjon, se våre nettsider:
tf.uio.no/studier/evu/kurs/2020/prest-og-teolog-i-praksis/

Bibelen i trosopplæringen - tekster og lesninger
høsten 2020
Kurset arbeider vi med bibeltekster og –lesninger med særskilt blikk
for praksisfeltet trosopplæring med barn og ungdom. Arbeidsmetoden er fleksibel og med god anledning til å ta emnet mens
man er i arbeid. Høsten 2020 vil samlingene gjennomføres i Møre
bispedømmet.
Søknadsfrist: 1. juni 2020
For mer informasjon, se våre nettsider:
tf.uio.no/studier/evu/kurs/2020/kris1814-bibelen-i-trosopplaeringen/

Tro og bekjennelse. Et fordypende kurs i dogmatikk
og samtidsteologi, vår og høst 2021
I dag er det viktigere enn noensinne å skille tydelig mellom tro som
Guds gave (fides qua) og bekjennelsen som den menneskelige
sammenfatning av troens innhold og betydning (fides quae). Det
har skjedd store endringer i tilnærmingen til teologiske spørsmål de
siste 20 årene, som åpner for en mer dynamisk forståelse av dette
forholdet.
Distinksjonen mellom troens gave og bekjennelsen blir derfor en
fruktbar innfallsvinkel til aktuelle teologiske og praktiske utfordringer,
slik den også er analysert i bøker utgitt av Jeanrond og Mjaaland
omkring kjærlighet, tro og håp. Kurset vil ha ekskursjon til Strasbourg
og samling på Gran.
Søknadsfrist: 15. november 2020
(15. september via REU).
For mer informasjon, se våre nettsider:
tf.uio.no/studier/evu/kurs/2020/tro-og-bekjennelse/
Faglig påfyll: tf.uio.no/studier/evu/
Kontakt: Brynjulv Norheim, brynjulv.norheim@teologi.uio.no
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Et latterlig menneskes drøm
Fjodor Dostojevski
Jeg må ha vært rundt 15 år, ungdomsskoleelev med arbeidsuke
på biblioteket på Sandnes. En av bibliotekarene der anbefalte
noen bøker, bl.a. «Raskolnikov» (eller «Forbrytelse og straff»)
av Fjodor Dostojevski. Han er en av disse klassiske forfatterne
som appellerer sterkt til unge og brennende hjerter. Jeg ble totalt
hekta og leste etter hvert alt jeg kom over av Dostojevski.
I en gammel utgivelse av Kjellermennesket fant jeg perlen: En
langnovelle som hadde tittelen «Et latterlig menneskes drøm».
Novellen handler om en feberhet og søvnløs ung student. Han er
fattig og han tumler med de store spørsmål, om tro og tvil, liv og
død. Gjennom mange og lange våkenetter erkjente han at han ikke
lenger så vitsen med livet. Han bestemte seg for å ta sitt eget liv,
og nå satt han med pistolen i fanget. Denne natten skulle han ta
sitt eget liv. Men akkurat denne natten sovnet han.
Han drømte at han løftet pistolen mot tinningen og trakk av. Han
døde – men han var fortsatt bevisst. Han merket at han ble kastet
ut av stolen og ned på gulvet. Han hørte at naboer stormet inn på
rommet, hørte dem snakke om den døde, han hørte og følte at han
ble løftet opp på en båre og båret ned trappen, skritt for skritt.
Han hørte presten forrette hans begravelse og følte at kisten ble
senket i jorden. Så ble det stille. Helt stille. Etter lang tid merket
han at en vanndråpe traff ham i ansiktet. Lang pause – og så en
til. Og en til …
Han forbannet Gud. Hvis Gud ville straffe ham på denne måten,
da fortjente Gud bare forakt.
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Så merket han at ble hentet opp av graven av en engel. Han fikk
synet igjen og ble tatt ut i verdensrommet, forbi solen og nye
soler, helt til han ble satt ned på en ny jord, helt lik den han hadde
forlatt. Men på denne jorda hadde det ikke skjedd noe syndefall.
Alle her levde gode liv, i gjensidig kjærlighet. Folk levde og døde
uten smerter, i trygg forvisning om at de gikk til et bedre sted.
Ingen hadde spist av kunnskapens tre.
Han levde sammen med folk her, observerte all godheten og
varmen og undret seg over hvor godt livet kunne være, uten
maktmenn, uten vold og ondskap. Han merket seg at de ikke
søkte kunnskap, verken om godt eller ondt. Forsiktig begynte
han å dele av sin kunnskap. Og oppdaget til sin forskrekkelse at
kunnskapen sporte av og ble til ondskap, egoisme, vold og drap.
Han hadde lokket dem til å spise av kunnskapens tre, og dermed
ledet han dem til syndefallet i denne perfekte verden.
Han våknet brått i stolen med pistolen i fanget – og nå hadde han
funnet meningen med sitt liv: Han skulle fortelle alle han møtte
om drømmen! At han ville bli sett på som latterlig og gal betydde
ingen ting. Hans nye oppdrag var å advare om farene og ulykkene
som følger i kjølvannet av kunnskapen som truer med å utslette
troen på jorden.
Dette tema – om det vanskelige forholdet mellom kunnskap og
tro – kommer Dostojevski stadig tilbake til i sitt forfatterskap.
Han går mer i dybden i de store verkene hans, og kanskje aller
mest i Brødrene Karamasov. Denne langnovellen er bare en
smakebit. En smakebit som var perfekt for å tenne en brann i et
femtenårig sinn.
50 år siden, og jeg kjenner at det bruser i blodet ennå.
Jeg utfordrer min dialogprest-kollega Ivar Flaten!

