
     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. 

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.  

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: 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 

 


