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LEDER

leder
…kan ikke anbefales tilsatt…

Oslo biskop kan ikke anbefale som tilsatt… Det kan ikke overraske noen at bl.a. “homofile
som lever i registrert partnerskap” er en mulig fortsettelse av en slik setning. Det som
overrasket meg nylig, er at setningen fins i brev som Oslo biskop sender menighetsråd i
Oslo i forbindelse med tilsetting av prest i menigheten. Jeg innrømmer straks at min
overraskelse delvis bunnet i kunnskapsløshet. Etter litt undersøkelser i marken, vet jeg nå
(som jeg selvsagt i kraft av min stilling burde visst allerede) at § 8 i Forskrift om tilsetting
av menighetsprest sier at bispedømmerådet sender søkerliste og søknader til menighetsrådene “gjennom biskopen”. Det er videre blitt gjort kjent for meg at det ved denne
sendingen gjennom biskopen er helt normalt at biskopen kommenterer søkerlisten og
enkeltsøkere dersom han finner det passende og viktig. Jeg behøvde altså ikke bli overrasket. En del av overraskelsen sitter likevel igjen: at han vil la brevene få et slikt innhold,
la dem omtale mennesker jeg kjenner og respekterer på en slik måte.
… kan ikke anbefales tilsatt…
For ordens skyld før fortsettelsen: Oslo bispedømmeråd gjorde nylig følgende vedtak i sak
54/05, pkt.1: Bispedømmerådet ser ikke nå grunn til å endre den praksis som har gitt
åpning for å ansette homofile prester som lever i partnerskap, i stillinger der de er ønsket av
menighet og prost og er innstilt fra innstillingsrådet. Vedtatt med fem mot to stemmer.
Kommentarer til en søkerliste fra det tilsettende organet behøver ikke være problematisk.
Man kunne gjerne tenke seg at dette var overføring av nyttig innsikt fra overordnet til
underordnet organ i tilsettingsprosessen, enten fordi ekspertisen på tilsetting befinner seg i
det overordnede organet eller fordi det overordnede organet har tatt noen prinsipielle valg
om tilsettinger de vil minne om. Det første kunne medføre at menighetsrådet får opplysninger om at en av søkerne ikke er fullt ut kvalifisert til stillingen, eller at det fins søkere
som er aktuelle til tross for for eksempel tilhørighet i annet kirkesamfunn. Full oversikt
over kvalifikasjonskrav og innsikt i økumeniske avtaler er ikke nødvendigvis på plass i
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ethvert menighetsråd. Når det gjelder det jeg kaller prinsipielle valg, ville det ikke være
unaturlig i f.eks. Oslo å minne om ønsket om flere kvinner i lederstillinger ved tilsetting av
sokneprester, eller vedtaket om åpning for å ansette homofile prester som lever i
partnerskap, når en søker har opplyst om slik sivilstand i sin søknad. Slike brev med den
slags informasjon jeg her nevner, ville bispedømmerådet ved sin administrasjon være en
naturlig avsender av.
Biskopen virker ikke som en naturlig avsender av slike brev, og brevene som i dag sendes
fra ham får i tillegg en personlig vri som etter mitt syn gjør dem vanskelige. De blir
personlige på to måter.
Første måte: biskopen uttrykker gjennom brevet sitt personlige syn i kontroversielle saker
i kirken. Eksemplet Oslo: rådets flertall åpner for tilsetting av homofile partnere, biskopen
er i mot. Et i utgangspunktet formelt oversendelsesbrev gir biskopen muligheten til å
promotere sitt syn. Det ville vakt oppsikt om han, dersom han var uenig i bispedømmets
ønske om flere kvinner i prestelederstillinger, tilsvarende sendte ut brev og anbefalte ikke
ansatt den vel kvalifiserte kvinne NN framfor den litt mer kvalifiserte mann XX fordi han
er prinsipiell motstander av kjønnskvotering, eller for den saks skyld kvinners prestetjeneste. Det er snart bare i homofilispørsmålet man kan tillate seg hva som helst.
Andre måte: brevene sender ut personlig informasjon om enkeltsøkere, og påpeker at han
eller hun lever et liv som (etter biskopens syn) ikke kan forenes med prestetjeneste. Denne
siste “måten” er for så vidt forståelig, det finnes personlig informasjon om enkelte prester
som gjør dem uskikket til tjeneste i en spesiell (eller alle) menighet(er). I dagens situasjon
kan dette (dessverre) være informasjon om seksuelle preferanser eller samlivsvalg, men
kan også være helt andre ting. Ingen prest kan tenke om seg selv at hun eller han kan
inneha alle prestestillinger i Norge. Noen prester kan ikke ha noen stilling i det hele tatt.
I begge situasjoner kan åpenhet fra bispdømmekontoret til andre organer i tilsettingsprosessen (som selvsagt også må inkludere åpenhet til søkerne det angår!) føre til en enklere
prosess. Det er likevel verdt å merke seg og dessuten problematisere, at det pr. i dag er
først og fremst to sider ved levd liv som får oppmerksomhet ved tilsetting av prester:
straffbare forhold og samlivsvalg.
Bispedømmerådet tilsetter prester. Biskopen vurderer dem for ordinasjon ved starten av
tjenesten, sitter i det tilsettende organet med sin stemme og utsteder dessuten kollas ved
hver ny tilsetting for den enkelte. Og så altså disse oversendelsesbrevene i tillegg. Hvor
mange ganger skal egentlig embetet la sin stemme lyde i tilsettingssaker? Biskopen
dukker opp ved tre anledninger i forbindelse med tilsetting av ny prest, fire hvis det er en
nyutdannet som tilsettes med forbehold om ordinasjon. Bispedømmerådet har sitt ene
møte. Ser vi på resten av tilsettingssystemet er også embetet sterkt til stede. Det sitter i
menighetsrådet, og har som prost sin egen og selvstendige vurdering.
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Attpåtil er innstillingsrådets leder en representant for embetslinja (en prost). Oslo biskops
hjerteløse brev med anbefaling om ikke - tilsetting skal ha takk for en ting: Det setter på
dagsorden forholdet mellom embete og råd i tilsettingssaker, og viser etter mitt syn med all
mulig tydelighet at samspillet mellom prester og lekfolk står i fare for å være et skeivt
samspill. Jeg sier “står i fare for”, for jeg tror det fins forskjellige måter å håndtere
samspillet på. Oslo biskop kunne f.eks. valgt å være lojal mot bispedømmerådets
flertallsvedtak.
Hva da med forrige Oslo biskop, burde ikke han vært lojal mot kirkemøtets flertallsvedtak
i samme sak? Det er først av alt til dette verdt å merke seg at kirkemøtet vedtok en anbefaling. Det er forskjell på kirkemøtets anbefaling til tilsettingsaktører, og en tilsettingsaktørs vedtak om å følge en linje. Dessuten: Et slikt motspørsmål rører ved store diskusjoner om hvordan demokratier skal fungere, og hvordan man best ivaretar mindretall i
slike systemer, men også hvorvidt det kan være forskjell på lojalitetsbånd til sentrale og
regionale organer. Dessuten vil selve innholdet i saken antagelig påvirke hvordan både
mindretall og flertall velger å agere. Med mer. Dette er tema som fortjener bredere behandling enn det en leder gir rom for. Derfor bare i all korthet, og antagelig sårbart for kritikk:
Jeg tror vi må innse og akseptere at det er forskjell på hvordan man håndterer lojalitet ut fra
om man tilhører flertall eller mindretall i en sak. Et sterkt flertall bør lade mindretallet at de
kan kjenne det nødvendig med illojale handlinger for å fremme sitt syn. På den annen side:
En representant for flertallet (Oslo biskop) i homofilisaken som sitter med makt til å
fremme sitt syn på tvers av et “mindretallsflertall” (Oslo bispedømmeråd) bør tenke seg
godt om før han gjør det.
Jeg tror det er viktig å gjennomgå forskriften for tilsetting med samspillet mellom embete
og råd som fokus. Antagelig bør mer gjøres enn å flytte ansvaret for oversendelsesbrevet
fra biskop til bispedømmeråd. Ledelsen av innstillingsrådet bør også diskuteres, likeså
prostens ensomme arbeid med egen innstilling. Dette er viktig. Men jeg innrømmer at
egentlig bæres denne lederen også av et engasjement som er et litt annet. Jeg vil ikke at
noen biskop eller annen instans skal sende slike brev som Oslo biskop tillater seg å sende.
Det kan godt hende brevet ikke gjør inntrykk på menighetsrådet, at de ikke lar seg dirigere
av biskopens syn, eller at de til og med hisses til strid og skriver innstillinger som nettopp
anbefaler tilsatt de biskopen ikke vil ha. Men jeg vil likevel ikke ha slike brev. Brevene
omtaler enkeltmennesker som ønsker å arbeide i kirken. De anbefaler “ikke tilsatt”
mennesker med evner og erfaring som kirken burde verdsette høyt. Brevene tråkker på
enkeltmennesker. Det er vanskelig å tåle. Det må bli slutt på slike brev.
Marit Bunkholt
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NNK på nett
NNK er ikke lenger bare skrift på papir, men også skrift i lufta. Vi svever nå ute i den elektroniske friluft, med bare et lite feste til praktikums hjemmesider. Etter mye diskusjon og en del
frykt og beven legges nå hvert nummer av bladet ut på nett i sin helhet i det det kommer ut.
Frykten knytter seg selvsagt til papirutgavens skjebne, men lysten til bredere kontaktflate ble
sterk og overvant all motstand. Redaksjonen er opptatt av papirutgaven og vil gjerne bevare
den, men ser samtidig nye muligheter med nettutgaven. Papirutgaven skal som alltid være til
nytte og glede på prestekontor, sengekant, godstol og do. Vi tror mange fortsatt ønsker seg
et blad å holde i. Nettutgaven gjør det mulig å glemme NNK hjemme når man skal skrive
preken på kontoret, tekstgjennomgangen er alltid bare noen tastetrykk unna. Vi tror mange
vil ha glede av bla et elektronisk arkiv av gode ideer, og at nye lesere kan trekkes til bladet
gjennom nettutgaven. Inntil videre utgis NNK med nøyaktig samme innhold både på papir
og på nett. Slik trenger det ikke være. Nettutgaven har muligheten til å bli noe annet enn
papirutgaven etter hvert. Kanskje kommer Magasinet bare på papir? Kanskje kan det legges
til rette for ”åpen spalte” på nett? Kanskje blir papirutgaven et rent magasin med større plass
til artikler og diskusjoner, mens tekstgjennomganger legges rett på nett? Kanskje hele papirutgaven blir borte? Kanskje tas bladet av nettet igjen? Ingen vet hvor NNK hopper akkurat nå,
men hoppe skal vi. Vi blir i kirken og verden med våre stemmer, redaksjonen og alle våre
trofaste bidragsytere. Alle bidragsytere kan forresten glede seg over at det blir flere treff når
noen søker på navnet deres på nettet! En ny og frisk gulrot som kan friste til å bli skribent i
bladet?
NNKs nettadresse: www.tf.uio.no/praktikum/publikasjoner/nnk.html

NNK beklager
...at vi kom i skade for å trykke feil versjon av Astri Hognestads artikkel i forrige nummer. Den
trykte versjonen manglet bl.a. fullstendig litteraturliste. En riktig versjon er nå lagt ut i NNK
på nettet.
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magasin
Introduksjon
Hans Stifoss-Hanssen slutter som lærer i sjelesorg ved Det praktisk-teologiske seminar (PTS),
og går over i stillingen som forskningssjef ved Stiftelsen Kirkeforskning. Han har vært en
hyppig bidragsyter i NNK i sin tid ved PTS, og var også bladets redaktør en god periode. Seminaret planlegger en utgivelse av tekster utgitt i forskjellige sammenhenger i løpet av hans år
som sjelesorglærer. Samlingen vil komme ut i PTSs skriftserie. Vi synes det er passende at
NNK også trykker noe fra hans produksjon ved denne anledningen, og har kapret en hittil
upublisert tekst fra 2000 om presten som religiøst symbol. NNK takker for mangslungen
innsats for bladet, og antar at Stifoss-Hanssen fortsatt vil være å finne i våre spalter på forskjellig vis i framtida.

Et hellig og ganske allminelig menneske
Om presten som religiøst symbol
Av Hans Stifoss-Hanssen
Forord
Ved konfirmasjonen i Skøyen kapell i Oslo
våren 2000 prekte presten over Joh 14, bl a
Jesu ord til Filip “Kjenner du meg ikke,
enda jeg har vært hos dere så lenge?”. I
kjent homiletisk stil parafraserer han så
teksten med tanke på konfirmantenes
situasjon: “Disiplene hadde vært hos Jesus i
tre år, dere har vært hos meg i åtte måneder.
Jeg har vist dere hvem Gud er slik Jesus
gjorde for disiplene”. Metaforen blir
tvingende klar, uten at jeg vet om dette var
predikantens hensikt: han inntar i bildet
Jesu posisjon mellom konfirmantene og
Gud – der han står under krusifikset i
kapellets kor, iført alba og stola.
Slike hendelser har jeg naturlig nok hatt
blikk for når jeg har arbeidet med dette
prosjektet, og det har ikke manglet

relevante observasjoner. Jeg har blitt slått
av at prestens symbolske rolle er på samme
tid sentral og lite drøftet, og jeg har
investert en del energi i å vise at dette er
viktig. Jeg tar risken på at initiativet kan bli
oppfattet som politisk ukorrekt siden det
løfter fram og fokuserer prester i en
atmosfære der vi strever med å få prestene
til å se seg selv som medarbeidere i et
fellesskap. Jeg regner med at den som leser
hva jeg skriver, ser at jeg brenner nettopp
for en kirke som ber og arbeider som et
reelt fellesskap med presten som en i
rekken av viktige tjenere. Jeg tror altså at
presten spiller en symbolsk rolle i dette
fellesskapet, og at fellesskapet tjener på at
denne rollen spilles tydelig. Den oppmerksomme leser vil legge merke til at tittelen er
NYTT NORSK KIRKEBLAD NR. 7/2005
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stjålet og lett endret fra Dag Myhre-Nilsens
doktoravhandling (“En hellig og ganske
alminnelig kirke”, Oslo 1999). Jeg takker
for hjelpen.

I. Innledning og problemstilling
Det foreliggende arbeidet er en studie av
presten som religiøst symbol, der jeg
forsøker å trekke sammen kunnskaper og
materiale fra en rekke felter og drøfte disse.
Styrken ved et slikt prosjekt må være at det
skjer en sammenstilling av kunnskaper og
materiale fra felter som ikke vanligvis
stilles sammen i samme bredde; svakheten
er naturlig nok risikoen for å gå seg vill i et
stort materiale, og bli overflatisk.
Jeg tar opp mange felter jeg ikke har
spesiell kompetanse i, og begrunner dette
med at det er kombinasjonen av materiale
som er poenget, sammenstillingen gir etter
min oppfatning ny innsikt og utfordringer
til videre arbeid på ulike områder.
Jeg vil fokusere, begrunne og drøfte det
symbolske aspektet ved presterollen, fordi
det vil være nyttig for utformingen av
kirkelig teori og praksis og fordi jeg tror det
kan tilføre det samfunnsvitenskapelige
studiet av kirken nye perspektiver. At
presten kan betraktes som et religiøst
symbol har fått mindre oppmerksomhet i
den kirkelige og teologiske dialogen enn
det fortjener.
Jeg nærmer meg problemstillingen med
utgangspunkt i kirkeforskning, i prinsipielle
refleksjoner om hva en prest er (pastorallære), i perspektiver på sjelesorg, og
med bevissthet om at studien har implikasjoner for kirkens arbeid med liturgikk.
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Kirkeforskning
Studien er tenkt inn i KIFO’s forskningsprogram om presten (jfr. programdokumentet). Programmet legger opp til å
stimulere og organisere mange underprosjekter av meget ulik karakter, og med
forskjellige temaer. De dokumentene som
er utviklet for å presentere programmet,
legger hovedvekten på å liste opp mulige
perspektiver og prosjektideer, samt bygge
opp en struktur for programmet. Det regnes
med god grunn som innlysende at et
forskningsprogram om presten er relevant
og viktig for kirkeforskning.
Det er ikke lagt spesiell vekt på å utvikle
teoretiske perspektiver i programmet,
prinsipielle premisser og analyser av
eventuell tidligere forskning på området.
Det framstår som ønskelig å utføre
teoretisk og prinsipielt arbeide. I dette vil
det ligge en form for vitenskapelig/akademisk kvalitetssikring, som kan bidra til å
gjøre programmet som sådan mer helhetlig
og gjennomtenkt. Et teoretisk og prinsipielt
arbeide vil også kunne synliggjøre nye
forskningsinteresser og problemstillinger
for (empiriske) delprosjekter. Denne
studien er tenkt som et bidrag til det teoretiske, prinsipielle og forskningshistoriske
arbeidet i programmet. De problemstillingene jeg ønsker å ta opp, er også berørt i
programnotatet.
For å si det så enkelt som mulig, så springer
min interesse ut av at jeg savner viktige
perspektiver knyttet til spørsmålet om hva
en prest “egentlig” er. Dette savner jeg både
i KIFO’s program og i annen forskning
med samfunnsvitenskapelig profil om
presten. Det jeg nærmere bestemt savner,
knytter seg til presterollens særlige egenart
som en kvalifisert religiøs rolle, og som jeg

NNK-MAGASIN

har uttrykt med ordene “hellig” og
“religiøst symbol”. Dersom kirkeforskningen og den praktiske teologien skal
komme til rette med de utfordringene som
knytter seg til praktiseringen av prestenes
rolle, tror jeg det er nødvendig å fokusere
på at presten oppleves og tolkes religiøst.

operasjonelle modeller og forholde seg
forpliktende til den kirkelige praksis.
Allikevel vil en fokusering på det kvalifisert religiøse ved presterollen være i disse
områdenes felles interesse, og muliggjøre
et fruktbart samspill mellom kirkeforskning
og praktisk teologi.

Med dette vil jeg ikke på noen måte si at de
samfunnsvitenskapelige metodene og
teoriene er uegnet, men heller at disse
verktøyene trenger å justeres og fokuseres.
Dette må skje på grunnlag av sentrale erfaringer av hva en prest er, og under innflytelse av faglige perspektiver (eks. religionsfenomenologi og - psykologi) som fanger
opp disse erfaringene. Denne studien er et
forsøk på å foreta en slik justering og
fokusering. Jeg tror også at den problematiske dialogen mellom embetsteologien og
den empiribaserte kunnskapen vil kunne
forbedres dersom studiet av presten
utvikles i denne retningen.

Dette er ikke minst i tråd med den teoretiske utvikling som har funnet sted i
praktisk teologi i de senere årene under
innflytelse av D Brownings teorier (1991),
som også legges til grunn i den mye leste
læreboken i praktisk teologi av E
Harbsmeier og H Raun Iversen (1995).
Dette perspektivet på praktisk teologi kan
beskrives som prosess der operasjonelle
teorier om kirkelig praksis utvikles i en
modell som inkluderer empirisk forskning
og teologisk refleksjon (influert av P Tillich
og D Tracy). Dette perspektivet er meget
fruktbart i møte med spenningen mellom
teori og praksis på ulike områder. Arbeidet
med forståelse av presten kan også
oppfattes under synsvinkelen teoripraksisproblem, dvs. spenningen mellom teoretiske perspektiver og erfaringer.

Pastorallære
Pastorallæren er prestestudiets yrkesteori,
et meget tradisjonsrikt fag i prestestudiet.
Som prestelærere er det en stadig
utfordring for mine kolleger og meg å
utvikle denne yrkesteorien til et funksjonelt
redskap for kirken og for studentene. Det er
en felles erfaring for oss at det er vanskelig
å få et godt grep om pastorallæren, og mitt
inntrykk er at dette også gjelder for de
andre utdanningsinstitusjonene for prester.
Pastorallærens fokus kan sies å være
spørsmålet “Hva er egentlig en prest?”
Slik kirkeforskningens fokus i denne
sammenhengen også er. Men der hvor
kirkeforskningen befinner seg på en viss
kritisk og kunnskapssøkende avstand til
presterollen, skal pastorallæren utvikle

Ekskurs: Presten som problem i
menigheten.
Ettersom Brownings perspektiv er uttalt
ekklesiologisk, viser det samtidig det som
er denne studiens store dilemma, nemlig at
jeg vil behandle presterollen uten å sette
dette inn i en bredere ekklesiologisk framstilling. Det kan føres fram mange gode
argumenter imot en slik framgangs måte,
og de fleste av disse vil jeg ikke være uenig
i. Presten er en del av en helhet, et fellesskap, og kan ikke forstås tilfredsstillende
uavhengig av dette. Presten fyller en funksjon i denne helheten. Om presten er et
NYTT NORSK KIRKEBLAD NR. 7/2005
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religiøst symbol og på den måten “hellig”,
så kan det samme med minst like god grunn
sies om menigheten - den er et viktig
religiøst symbol og på den måten “hellig”,
om den også er ganske alminnelig. Også
andre mennesker enn presten kan framstå
som religiøse symboler: diakon, organist,
kateket, klokker, frivillige i ulike funksjoner. Siden forholdet mellom de ulike
medarbeidere (ansatte og frivillige) er i
støpeskjeen i vår kirke, og mange steder
spenningsfullt, kan det i tillegg framstå som
politisk ukorrekt å gjøre presten til gjenstand for særlig oppmerksomhet. Mange vil
mene at prestefokuseringen er sterk nok
allerede.
Til dette vil jeg for det første si at studiens
begrensning til presten ikke innebærer at
den er skrevet uten bevissthet om helheten.
Dette vil komme fram flere steder, ikke
minst i forbindelse med de avsluttende
drøftingene.
For det andre vil jeg pragmatisk si at det må
være forsvarlig å begynne et sted, og at
utvikling av presterollen i seg selv er et
legitimt anliggende. I tillegg tror jeg ikke
det kan bestrides at prestene tillegges en
helt dominerende rolle som representanter
for kirken og det religiøse, både overfor
folkekirken og dens mer aktive grupper,
langt ut over det som skjer med andre
ansatte og frivillige. At det er slik, kan også
avleses mer indirekte av en rekke empiriske
studier. Om man har blandede følelser
overfor dette forholdet, vil det allikevel
være av stor interesse å skape en fordypet
forståelse av det.
I forlengelsen av dette vil jeg for det tredje
si at innsikt i prestenes kvalifisert religiøse
10
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rolle er nødvendig for å utvikle forholdet
mellom resten av kirken og prestene på en
konstruktiv og gjennomtenkt måte. Målet
med denne studien er ikke å begrunne og
konsolidere prestenes dominans. Men
dersom den rollen vi gir prestene i liturgien
virkelig har karakter av religiøst symbol,
kan det være grunn til å erkjenne dette,
utvikle det og se hvilken nødvendig ressurs
dette utgjør. På den andre siden, og først da,
kan vi ta diskusjonen om hvilken plass
dette mennesket (som også er et religiøst
symbol) skal ha i den helheten som
menigheten utgjør – både som stab og som
sosialt fellesskap. Der går ikke noen
opplagt linje fra denne rollen slik jeg ser
den til administrativ makt.
Sjelesorg
Vi oppfatter det som organisk forbundet
med presterollen, at presten skal dra individuell omsorg for menneskene i menigheten.
Dette aspektet ved rollen betegner vi som
sjelesorg. Det springer ut av forvaltningen
av ord og sakrament, som en total omsorg
for mennesket. Selv om differensiering av
tjenester vil kunne ha en praktisk innvirkning på utøvelsen av dette, vil det være
prinsipielt vanskelig for vår kirke å tenke
dette aspektet av prestetjenesten bort fra
rollen. De fleste prester vil også i praksis
forholde seg til enkeltmennesker i
egenskap av å være prest.
At presten forholder seg til enkeltmennesker er av stor betydning for hvordan
rollen må oppfattes. Individrelasjonen er en
egen manifestasjon av rollen, der presten
framstår med den religiøse autoriteten som
rollen innebærer, overfor et menneske i en
sårbar situasjon. Mennesker som opptrer
som den sterke parten i slike relasjoner, vil
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større grad enn andre ledere være gjenstand
for psykologiske overføringer, som gir
personen i rollen stor makt og stort
ansvar.
Min fordypning i den praktiske teologien er
sjelesorg og religionspsykologi, og jeg
mener at fagutviklingen på dette området
gir et verdifullt perspektiv på presterollens
funksjon. Jeg mener at prestene i sin individuelle kontakt med mennesker også manifesterer seg som religiøse symboler, og at
den kunnskapen som finnes om dette er av
betydning for et mer allment perspektiv på
presten.
Liturgikk
Som nevnt ovenfor under pastorallæren, vil
forståelsen av presterollens kvalifiserte
religiøse egenart være av betydning for
samspillet i en menighet. Dette er ikke
minst viktig i utformingen av menighetens
gudstjenestefeiring - det feltet som i den
praktiske teologien betegnes som liturgikk.
Nedenfor kommer jeg flere ganger tilbake
til en forståelse av presten som et religiøst
symbol i gudstjenesten.
Det er viktig å se dette på bakgrunn av en
felles visjon av hva en gudstjeneste er, som
er en visjon jeg også deler. En gudstjeneste
er en kollektiv religiøs handling, som gir
deltakerne livstolkning og styrke gjennom
å åpne seg mot Gud i et mangfoldig
religiøst språk. En gudstjeneste forutsetter
at deltakerne opplever seg selv som
medvirkende, og at de som har ansvar
oppfatter seg selv som tjenere for det kollektive uttrykket. Gudstjenesten nyter godt
av å stå i en rik tradisjon, samtidig som
opplevelse av nåtidig mening og skaping av
aktuelle uttrykk har prioritet foran

tradisjon. Denne visjonen er i stor grad
løftet fram av en liturgisk fornyelsesbevegelse i det 20. århundret, og dens idealer
kan for eksempel finnes framstilt av I
Thorin (se f.eks artikkel 1998). Mange av
de praktisk-teologiske kildene jeg har
benyttet meg av i denne studien springer ut
av denne liturgiske fornyelsen, og jeg
oppfatter selv at denne studien står i den
liturgiske fornyelsens tradisjon. Jeg tror at
en prest kan og bør være et tydelig og
effektivt religiøst symbol innenfor rammen
av et demokratisk og tjenende fellesskap.
Symbolbegrepet
Den dimensjonen ved presterollen jeg har
ønsket å konsentrere meg om, har jeg valgt
å beskrive med symbolbegrepet. Flere
andre og beslektede uttrykk kunne
vurderes, slik som metafor, tegn, ikon,
konstruksjon (til begrepet rolle: se
nedenfor). I dybdepsykologien brukes
symbolbegrepet relativt ureflektert og
forstås ut fra konteksten som mentale
representasjoner (May 1960) - språkfilosofisk er dette langt mer komplisert.
Begrepene overlapper, men det er en tendens til å forbinde metaforbegrepet med
tekstlige bilder, mens symbol ofte betegner
gjenstander og personer. Jeg oppfatter
symbolbegrepet som best egnet til min
analyse, brukt i den betydningen at symbolet har noe felles med det symbo-liserer,
til forskjell fra det konvensjonelle symbolet
(Stiver 1996, se også Tillich s.158).
Det sentrale anliggendet i denne begrepsbruken vil være å få fram den egenartede
virkeligheten som knytter seg til “prest” i
konkret og i generalisert form. Jeg vil
argumentere for at presten er et vandrende
symbol, at prestens prestelighet gjør at
NYTT NORSK KIRKEBLAD NR. 7/2005
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nærvær, tale og opptreden taler vesentlig ut
over det trivielle, at der er et stort og interessant kommunikativt overskudd knyttet
til rollen.
Betydningen av kjønn for symbolet prest
For oppfatningen av rollen er det videre
avgjørende at vår praksis utfolder seg i et
samfunn som gir menn og kvinner ulike
roller og ulik autoritet. Det faktum at
flertallet av prester og biskoper er menn, og
at dette preger interaksjonen i kirken,
bestemmer også i stor grad forståelsen av
presterollen. Når det gjelder den faktiske
erfaringen av presterollen og dens
betydning, er det ikke usannsynlig at man
måtte gjøre helt andre resonnementer
dersom prestene overveiende hadde vært
kvinner. Fordi den mannlige autoriteten
preger kirken både nå og historisk, vil også
resonnementet nedenfor være preget av det.
Deres symbolske rolle har blitt utformet i
spenningsfeltet mellom det kvinnelige og
det mannlige, slik vi kjenner det fra andre
områder i livet. Ikke slik at en dominerende
kvinnelig prestetjeneste hadde vært uten
symbolske kvaliteter, men at disse sikkert
hadde blitt svært annerledes formet. Med
dette tenker jeg særlig på den tendensen
presterollen har hatt til å bli inflatert av
makt som har maskulinitet som kulturell
forutsetning. En interessant forbindelse
vises nedenfor angående fortolkningen av
makt i terapeutrelasjoner - traumatiske
overgrep i slike relasjoner synes å være
begrenset til menn.
Mål/fokus for studien
Jeg vil ikke legge særlig vekt på prest som
allment symbol (som f.eks i religionsvitenskapen og dybdepsykologien), eller på
12
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teologi om embetet - disse feltene er med
og danner bakgrunn for drøftingen. Jeg vil
forsøke å nærme meg faktisk persepsjon/
lesning av prest-i-funksjon, i den grad det
eksisterer materiale eller det finnes dekning
for å si noe. Jeg vil lese ulike tekster og
kilder jeg finner relevante - teologiske og
samfunnsvitenskapelige kilder, teoretiske
og empiriske.
Dette tilsvarer religionspsykologiens
arbeidsfelt, og for så vidt også religionssosiologiens. Dette feltet er erfaringsvirkeligheten, religiøs erfaring og adferd.
En spesiell side ved denne problemstillingen er det i og for seg åpenbare behovet
det vil være for å differensiere mellom
prestens egen erfaring og erfaringene til
ulike grupper han eller hun fungerer
overfor. Denne siden vil ikke bli spesielt
fokusert i min studie, fordi jeg ikke kan se
at der finnes grunnlag for å gjøre annet enn
å spekulere over forskjellen. I mange av
kildene er det riktignok slik at prestene
reflekterer over sin rolle på måter som er
relevant, men der ser det for meg ut som
om de presumptivt ser rollen/seg selv fra
lekpersoners synsvinkel. De stiller seg på et
vis utenfor seg selv i funksjon og tolker
rollen.
Denne differensieringen kunne tenkes
ytterligere supplert, ved å tenke seg oppfatninger av presterollen hos flere grupper
ikke-prester: Kirkelig ansatte i ulike
kategorier, vigslede og uvigslede, lekpersoner med tillitsverv og med høy aktivitet i
menigheten, mennesker som møter prester
ved kasualgudstjenester eller ved andre
anledninger der presten fungerer overfor
mange mennesker, og endelig mennesker
som av ulike grunner holder avstand til
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kirken. Visse deler av denne mulige differensieringen vil bli berørt nedenfor, men jeg
vil i hovedsak se bort fra den. Jeg
begrunner dette med den eksplorative
karakteren som studien har, og at lite av
materiale og teori gir grunnlag for å skille
mellom ulike gruppers erfaringer. Det jeg
vil si, vil derfor framstå som en presentasjon av et slags felles og generelt
perspektiv.
Jeg forutsetter dermed at erfaringene av
presterollen har vesentlige ting felles
uansett hvilket ståsted den ses fra: prestene
selv, deres medarbeidere, menighetens
aktive, den brede folkekirken eller
mennesker uten selvvalgt kontakt med
presten.

Problemstilling
I prosjektet vil jeg fokusere på antakelsen
om at presten (både den enkelte konkrete
prest og den mer generelle presterollen)
framstår som en selvstendig og viktig
religiøs (symbolsk) funksjon.
Antakelsen innebærer at både presten og de
som forholder seg til presten bærer i seg en
konstruksjon av det “prestelige” som i stor
grad påvirker erfaringen av det som skjer
der prester framtrer, enten det er i
personlige møter eller på andre måter.
Antakelsen innebærer videre at denne
konstruksjonen av det “prestelige” er av
stor betydning for menneskenes erfaring av
det religiøse og av kirken.
Jeg vil i prosjektet ikke generere eget
empirisk materiale. Jeg vil undersøke ulike
kilder i den hensikt å komme ut med en
fordypet forståelse av hvilken type sosialt
signal “prest” er. Jeg vil nærme meg de
ulike kildene med følgende spørsmål:

Hvilken type sosialt symbol er “prest”?
Hva er det som kjennetegner fortolkninger
og erfaringer av “prest”?
Produktet av dette vil jeg drøfte med tanke
på forskning på og studium av presterollen,
og også i noen grad med tanke på kirkelig
praksis.

II. Religionsvitenskapelig og
teologisk bakgrunn
Kristendommen som sosial
manifestasjon av det religiøse
Kristne kirker stiller seg tradisjonelt forbeholdne til å inngå i rekken av sosiale
manifestasjoner av det religiøse. Dette
gjelder ikke minst vår lutherske kirke. Men
på tross av at vår religion har en legitim rett
til å framheve sin egenart, kan det ikke
være noen tvil om at vi beveger oss i
samme type erfaringsverden som andre
sosiale manifestasjoner av religion, i så stor
grad at det er meningsfullt å drøfte presterollen under denne forutsetningen.
Dersom vi avstreifer vårt fellesskap med
andre religiøse ytringer i nåtid og historie,
er det tvert imot sannsynlig at vi blir naive
og taper av syne vesentlige kjennetegn og
drivkrefter i vår egen virksomhet. Det vil
ligge under framstillingen nedenfor.
Vår kirke bruker altså de samme elementer
i sin gudsdyrkelse som andre religiøse
tradisjoner - hellige hus, bilder, handlinger,
tekster, “hellige” mennesker. I tillegg står
vi i tradisjonen fra det rike kultiske livet fra
den katolske kirke.
Når det gjelder presterollen som sentralt
symbol, er det videre avgjørende at vår
kirke har valgt å ha et presteembete, ikke
hvilken teologisk begrunnelse dette er gitt.
NYTT NORSK KIRKEBLAD NR. 7/2005
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I og med at den lutherske kirken har valgt å
ordinere bestemte personer til “å forkynne
Guds ord og forvalte sakramentene”, har
den plassert seg i rekken av sosiale manifestasjoner av religion som setter et “prestemenneske” i en formidlerrolle. Det grunnleggende her er forestillingen om å feire
gudstjeneste der forkynnelse og sakramentforvaltning foregår. Avgjørende for vårt
bilde av gudstjeneste er videre samspillet
mellom en leder (forvalter) og gudstjenestens øvrige deltakere - uten leder,
ingen gudstjeneste.
Den praksis vi har med at lederen skal ha
denne oppgaven som levebrød, og at
vedkommende skal en bestemt kompetanse
for oppgaven, er historisk betinget og i og
for seg tilfeldig. Men den har utvilsomt
bidratt til å skille lederen ut fra de øvrige
deltakerne, og til å profilere rollen.
Det religionsvitenskapelige perspektivet
Utgangspunktet for dette prosjektet er at et
mangfold av faglige innfallsvinkler kan
belyse hva en prest er. Det er innlysende at
de bildene av prester o.l som finnes i
religionsvitenskapene danner en interessant
bakgrunn, både for å holde fast at parallelle
fenomener har eksistert og eksisterer der
religion utøves, og for å se spesifikt på
hvilke funksjoner som tillegges kategorien
prester.
“Forholdet mellom Gud og menneske
har alltid to sider. Mennesket stiller seg
like overfor makten, men er seg samtidig
bevisst at makten tar stilling til ham. Han
taler til Gud, men hans tale er svaret på et
ord som tales til ham. På den annen side
virker makten gjennom menneskelig
formidling. Gud handler og taler
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gjennom mennesker som står i hans
tjeneste”.
Dette sitatet fra van der Leeuw (1966 s. 93)
kan tjene som en oppsummering av
religionsvitenskapenes perspektiv på
presten. I forlengelsen av dette behandles
sjamaner, profeter og ulike typer offerprester, med noe ulike oppgaver, men med
mellomstillingen som det som er felles.
Under denne synsvinkelen behandles også
den kristne kirkens presteskap (eks
Pettersson 1972 s 275 ff).
Religionsfenomenologene bemerker både
det skarpe skillet mellom prester og
lekfolk, og den tydelige offerprestrollen
som oppsto i utviklingen av den kristne
kirken. Spesifikke fenomenologiske studier
av presterollen i nyere lutherske kirker er
vanskelige å finne. En interessant, norsk
studie som også berører presterollen
religionsfenomenologisk er Ola Raknes
“Møtet med det heilage” (1927). Han
berører møtet med det hellige også i form
av møtet med hellige mennesker, og tilfører
spennende kunnskaper. Karakteristisk for
ham er at han inkluderer eksempler fra vår
egen religiøse virkelighet slik denne leves i
folkekirken, sammen med historiske og
eksotiske eksempler. Dåp, konfirmasjon,
nattverd, ordinasjon blir berørt. Raknes bok
er en energisk undersøkelse av hellighetsopplevelsen, og han levner ingen tvil om at
han oppfatter denne erfaringen i dens
kristne utgave som en variant av noe
allmennmenneskelig. Raknes var sterkt
inspirert av W James (“The varieties of
religious experience” 1902), og skriver som
ham om de prestelige rollene som noe ikketrivielt, religiøst signifikant. Deres perspektiver er sterkt i slekt med den analytiske
psykologien, som er berørt nedenfor.
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Poenget med å omtale dette perspektivet er
jo ikke på noen måte å gi en uttømmende
behandling av det, men å sette min drøfting
inn i denne sammenhengen. Med å gjøre
dette vil jeg si at dette er et bilde som vi i
dag er en del av, historisk, fenomenologisk
og psykologisk. Selvsagt skal kristen
gudstjeneste og prestetjeneste formes med
bevissthet om vår egenart, også konfesjonelt og lokalt, men jeg kan ikke se at vi
gjør dette bedre ved å se bort fra (eller
benekte) at vår adferd samtidig er allmennmenneskelig. Å se bort fra dette kan tvert
imot gjøre oss kortsynte eller blinde. På
samme måte som man kan si at dåp og
nattverd er religiøse riter i et allment
perspektiv, og at ordinasjonen er en initiasjonsrite, kan man også si at en prest er en
prest. Dette vil antakelig sette oss bedre i
stand til å forstå den gåten som prestens
rolle fremdeles er, og likedan gi oss et
grunnlag for å ta grep som former denne
rollens kommunikasjon slik at vi bruker
den til å formidle evangeliet på en troverdig
måte.
Presten i protestantisk tenkning
Det forholdet jeg søker å fokusere på i
prosjektet, hører kanskje til dem som er
opplagte, som alle føler noe i forhold til,
men som i liten grad synes å være gjort til
gjenstand for systematiske studier og empirisk forskning. En grunn til dette kan
være at dette aspektet framstår som sublimt
og uhåndgripelig. Like sannsynlig er det at
våre erfaringer kan være i strid med en
normativ, protestantisk oppfatning av det
prestelige. I motsetning til det katolske, og
etter hvert også til verdens andre religioner,
ser det ut til at protestanter har foretrukket
et “demokratisk” presteideal. Der hvor
andre religiøse grupper i historie og nåtid

har framstått med innviede mennesker som
tydelige mellommenn(!) mellom oss og det
hinsidige, har protestantismen holdt
prinsipielt fast ved presteembetet som en
langt på vei praktisk innretning, på at alle
mennesker er på samme religiøse nivå, og
at prestene får overdratt fullmakter fra de
andre menneskene (i en viss likhet med et
representativt demokrati).
Denne tankegangen har utvilsomt stor
legitimitet i en kultur som har demokrati og
egalitær interaksjon som noen av sine
tyngste idealer.
Det vil umiddelbart være rimelig å oppfatte
en forståelse som jeg har beskrevet, nemlig
av presten som den selvstendig religiøs/
symbolsk funksjon, som noe spenningsfyllt
i forhold til det karakteristisk protestantiske. Der hvor det prestelige framstår som
en selvstendig religiøs/symbolsk funksjon,
vil dette kunne forstås i analogi med prestetjenesten i den katolske kirke og i noen
andre religioner. Sett på bakgrunn av den
protestantiske tradisjon, vil dette kunne
oppleves som problematisk, og begrense
perspektivet for drøfting og undersøkelser.
Presten som “problem” i teologien
Trond Skard Dokka skriver om “presteproblemet” (1999), og hevder at det er av
en slik art at det ikke er så enkelt å løse
(s.329) Etter mitt skjønn beveger han seg i
det samme spenningsfeltet som jeg gjør i
dette arbeidet, nemlig spenningen mellom
en teologisk posisjon som oppfattes som
“demokratisk”, egalitær, og historiske og
empiriske lesninger av presterollen som
gjør denne til noe særskilt. Et problem ved
særskiltheten er at den ikke er lett å skille
fra offerprestrollen, som slik både urkirken
og reformatorene tok avstand fra den.
NYTT NORSK KIRKEBLAD NR. 7/2005
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Jeg vil nærme meg noen teologiske refleksjoner om presten ut fra en antakelse om at
teologisk teori er med på å forme praksis og
erfaring. Det er ellers et poeng for meg at
praksis og erfaring formes av flere ting enn
teologi, men teologi er vesentlig.
En må uten videre kunne anta at teologiske
påstander om presten påvirker menneskenes opplevelse av presten (prestens og
lekfolks opplevelser). Riktignok finnes der
ikke en klar spenning der teologien peker
entydig mot at presten er som alle andre;
deler av kirkens eksplisitte og implisitte
formidling i spørsmålet peker nokså klart
mot at den pastorale funksjon er særskilt og
overordnet viktig. Dette vil jeg komme
tilbake til nedenfor.
Den nytestamentlige og urkirkelige praksis
i spørsmålet om prester kan oppsummeres
som kritisk avstand og innføring av alternative ordninger, i hvert fall tilsynelatende.
Menighetene unngikk prestebegrepet
(hierevs) om sine ledere, og brukte i stedet
dette på to nye måter. For det første om
Jesus, som den eneste virkelige prest i
betydningen mellommann mellom Gud og
mennesker - dette i polemikk mot forestillingen om (offer)prester som nødvendige
mellomledd. Og for det andre om enhver
døpt kristen, som hadde fri adgang til Gud i
kraft av dåpen og av Jesu verk. Et utvalg av
kristne ledere kunne ikke omtales som
prester.
Menigheten utviklet allikevel et lederskap,
med ulike funksjoner og ulik makt til å
bestemme. Den videre historien går langt
på vei ut på at dette lederskapet konsoliderte seg i en hierarkisk struktur (særlig
etter år 300), og teorien om at Jesus hadde
innstiftet presteembetet ble utviklet i form

av tanken om apostolisk suksesjon. Fram
mot reformasjonen utviklet det kirkelige
embetet stadig flere trekk som kunne
oppfattes i analogi med offerprestembetet,
ikke minst på grunn av kirkens praktisering
av nøklemakten, botens sakrament og
muligheten for avlat som hang sammen
med dette. Geistlighetens nøkkelstilling
mellom Gud og mennesker ble også underbygget av et velutviklet system av læresetninger. Disse forholdene var som kjent
sentrale i reformatorenes kritikk av kirken.
Reformatorenes kritikk av presteembetet i
kirken var på mange vis urkirkens kritikk
av sine omgivelsers prester om igjen.
Presten ble av reformatorene “trukket
tilbake” til forvaltningen av ord og
sakrament, bort fra posisjonen som den
som regulerer forholdet Gud - menneske.
Endringer både i botspraksis og ordinasjonens status skulle sørge for det.
Presteembetet - funksjon av menigheten
eller av evangeliet?
Reformatorenes avklaring av presteembetets betydning (CA 5) presiserer denne
entydig som en funksjon, og ikke som
opprettholdelse av en egen geistlig stand.
Ut fra sammenhengen er det vanlig å oppfatte to funksjonelle aspekter ved presteembetet, at dette er en funksjon både av
evangeliet og av menigheten. Denne todelte
tolkningen er av interesse for vår drøfting.
Dersom man vektlegger presteembetet som
funksjon av menigheten, vil dette peke klart
i retning av en mer moderne demokratisk
forståelse, at om prestene ikke direkte
velges av menigheten så utgår de i hvert
fall på signifikant vis fra denne. Representasjonsaspektet likner på det demokratiske;
presten er “vår” prest og kan eventuelt
avsettes av oss. Perspektivet rimer godt
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med tanken på alle kristne som prester, og
må oppfattes som foretrukket i lavkirkelig
embetsteologi. I framveksten av en
embetsstruktur i de lutherske kirkene i
USA sluttet man seg meget tydelig til
denne måten å tenke på - ikke minst sto
tanken om at den lokale menigheten kalte
presten sterkt (Nichol 1990). Dersom man i
vår kirke i dag ønsker å framsette forståelser av presterollen som gjør presten til
noe særskilt, med en egen betydning, er det
grunn til å tro at slike forståelser vil støte an
mot argumenter som tar utgangspunkt i
dette perspektivet.
Dersom man derimot vektlegger presteembetet som en funksjon av evangeliet, vil
saken etter mitt skjønn stille seg annerledes, omtrent som et alternativ et sted
mellom det demokratiske og ideen om en
mellommann. Forestillingen om at presten
står (som et potensielt hinder) mellom Gud
og mennesker er det riktignok ikke dekning
for i CA 5, men som en direkte funksjon av
evangeliet blir presten allikevel i større
grad Guds prest enn menighetens, noe som
åpner for alternative ideer og erfaringer av
presten som på et vis hellig - de protestantiske kirkene har jo også en forkjærlighet
for å omtale prestetjenesten som en hellig
tjeneste. Phillip Melanchton understreker
selv at reformatorene tillegger presteembetet en helt avgjørende vekt, gjennom å
beskrive embetet (den ordnede, offentlige
forvaltning av ord og sakrament) som en
forutsetning for forkynnelsen, og denne
forkynnelsen som en forutsetning for
kirkens eksistens (se NOU 1972:31:
“Prestens arbeidsoppdrag og kravene til
presteutdanningen”). Selv om de amerikanske kirkene i en meget lang periode
hadde konsensus omkring en “lavkirkelig”
18
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oppfatning av embetet, har disse i de senere
årene opplevd sterke konflikter i
spørsmålet, nettopp under innflytelse fra
krefter som vil tenke prestetjeneste mindre
demokratisk og mer guddommelig.
Impulsene er her både egen teologisk
utvikling og økumenisk kommunikasjon
(Nichol 1990, Lathrop 1993 se nedenfor).
Offerpresten er ute, men presten er tilbake i
en avgjørende posisjon. Det er ikke urimelig å oppfatte at presten slik representerer
Gud overfor menigheten. Eller for å si det
med T S Dokka: “Betyr denne tjenesten
noe for mottakerne, betyr den alt. Og det er
ikke lett for den som utfører tjenesten å tre
tilbake for storheten i den formidling som
skjer” (1999 s 329).
Dette tolkningsaspektet fungerer gjerne
som et argument for en mer høykirkelig
posisjon i diskusjonen om presteembetet.
Denne teologiske diskusjonen vil jeg ikke
komme inn på her, men jeg vil påpeke at
den praksis som vår kirke har fulgt i forlengelsen av CA 5, har lagt grunnen for å
oppfatte presten som en særlig person, i en
viss forstand “hellig”.
“Hellig” prest i protestantisk teologi?
T S Dokka presenterer et knippe observasjoner som jeg antar at de fleste vil kjenne
seg igjen i, som nettopp innebærer at
presten i vår kirke formidler det hellige på
en særskilt måte. Dette gjelder prosessen
omkring dåp, opptreden i kirkebygningen
og gudstjenesten osv. “I folks øyne går
veien til evangeliet eller til Gud via en
prest” (1999 s 325). Poenget her er at dette
ikke uten videre må oppfattes som folkekirkelig villfarelse; det kan også ses som et
resultat av en mulig legitim praktisering av
en presterolle med den avgjørende vekt
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denne er tillagt f eks i CA 5. Svend Bjerg
hevder at evangeliet “... Udnævner presten
til at være en særskilt person. Han skal
være stedfortræder, både på Guds vegne,
når han forkynder tro, og på folks vegne,
når han teologisk lærer om menneskelivet
som skabt og nyskabt. Som forkynder
repræsenterer han det hellige og bliver
derved en art helligperson. Presten får
“sakral” autoritet av at være bærer af det
hellige, når han varetager den kristne kult i
sognet” (2000 s. 9).
Ordinasjonsritualet
Før vi går videre til prestens rolle som
liturgisk leder, er det ikke urimelig å kaste
et blikk på den ordning for presteordinasjon
som praktiseres i vår kirke. Ved siden av
det som sies eksplisitt om det kirkelige
embetet, må vi regne med at det kirken sier
i ord og handling ved en ordinasjon, er
sentralt for å forstå hvordan vi vil
presentere fenomenet “prest”.
Etter min oppfatning er ikke teksten i ritualet det mest interessante ved presteordinasjonen. Utenom taler og preken inneholder ritualet tekster som det er rimelig å
finne i en luthersk kirke. Ritualet kommuniserer imidlertid nonverbalt på flere
nivåer, som til sammen kan oppfattes som
en kraftig understrekning av den prestelige
utskilthet - kanskje også makt.
At andre kategorier ansatte i kirken også
vigsles etter liknende ritualer vil jeg la
ligge her. Jeg har allikevel et inntrykk av at
andre kategorier vigslinger er mer neddempede i de nonverbale trekkene jeg vil
beskrive.
Det er for det første viktig å merke seg at vi
har beholdt begrepet og fenomenet
ordinasjon, i en form som har stor psyko-

logisk betydning i sosialiseringen av
prester. Det må være hevet over tvil at
ordinasjon, forstått som løfte og kall,
tillegges stor subjektiv vekt av pastorale
aktører. Det forhold at biskopen (i fullt
ornat) utfører ordinasjonen er egnet til å gi
bestemte assosiasjoner i retning av
tradering av noe særlig, og av makt. Den
liturgiske handling der stolaen henges over
skudrene til ordinanden, føyer seg inn i
dette bildet. Håndspåleggelse er et
urgammelt symbol for overdragelse av
makt, selv om kirken ønsker å legge noe
annet i dette.
Ordinasjonens fysiske uttrykk er bemerkelsesverdig i vår kirke. Ved presteordinasjoner er det alltid et stort antall deltakende
geistlige i liturgiske klær, det legges stor
vekt på prosesjoner, og koret i kirken fylles
vesentlig av geistlige. Leke/sivile er i
mindretall. Dette fysiske uttrykket er egnet
til å gi en opplevelse av avstand mellom
geistlighet og lekfolk. Opplevelsen forsterkes dersom ordinasjonen foregår i en
domkirke eller en annen stor kirke (noe den
ofte gjør). Til ritualets nonverbale sider
hører også at det er svært langt, og svært
rikt på ord. Dette formidler rimeligvis at det
kognitive er svært viktig, kanskje det også
kan oppleves som en demonstrasjon av
makt - “dere må værsågod bli sittende til vi
er ferdige”.
At ordinasjonsritualet etter min mening kan
bli bedre, er ikke hovedpoenget i denne
sammenhengen. Poenget er at ritualet gir
signaler det er legitimt å tolke for å klarlegge hva kirken vil si om sine prester. Det
er gode grunner til å tolke det aktuelle
ritualet dithen at en prest skal oppfattes
som en person som er (i visse henseender)
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en hellig person - ritualet har karakter av
initiasjonsrituale. Det ville gi lite mening
både for ordinand og menighet å si etter en
av våre ordinasjoner at det ikke er noe
ekstra ved å være prest - det ville oppleves
som dobbeltkommunikasjon. Etter mitt syn
er en ordinasjon et sted det kommer tydelig
fram at presten er et religiøst symbol i vår
kirke.

III. Et liturgikkperspektiv
Presten er gudstjenestens leder
I det ovenstående har jeg trukket fram noen
elementer av presteembetets teologi, med
tanke på å se hvor disse peker når det
gjelder opplevelsen av prestetjenestens
praksis. Jeg vil nå gå særlig inn på prestens
liturgiske rolle, for å vise at denne i særlig
grad kan bidra til opplevelsen av presterollen. Og prestens sentrale rolle i liturgien
i vår kirke er ikke tilfeldig; at presten i
prinsippet har ansvar for og leder
gudstjenesten(e) må kunne anses for å være
en rimelig praktisering av CA 5’s
“forkynne evangeliet og forvalte sakramentene” (jeg kommer tilbake til lekfolks
og andre tjenestegruppers liturgiske
medvirkning nedenfor).
Allerede i T S Dokkas observasjoner som
jeg har referert til ovenfor, kommer det
fram at prestens rolle i ritualene (særlig
dåpen?) anses sentralt for det allmenne
bildet av presten. Mitt poeng går imidlertid
noe ut over dette, idet jeg vil legge vekt på
at kirken i utformingen av sin gudstjeneste
formidler vesentlige påstander om seg selv.
Dette er en variant av påstanden om at vi
lærer slik vi ber. Jeg anser altså at den
forståelse av presterollen som vi kan lese ut
av vår gudstjenestelige praksis, må kunne
tas på alvor. Videre - og minst like viktig i
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denne sammenhengen - er at vår
gudstjenestelige praksis oppleves og leses
av dem som møter den, også med hensyn
på prestens funksjon og plass. Det er med
andre ord slik at menneskene (også
prestene) får vesentlige impulser til sin
forståelse av presterollen ved å erfare våre
gudstjenester, og dette grunnlaget for å
danne seg en forståelse må oppfattes som et
legitimt grunnlag.
Den amerikanske lutherske liturgikeren G.
W. Lathrop har levert vesentlige bidrag til
forståelsen av presterollen i en liturgisk
kontekst, i bøkene “Holy things – a liturgical theology” (1993) og “Holy people – a
liturgical ecclesiology” (1999). Jeg oppfatter hans analyse som spennende og
treffende, og vil her presentere noen
elementer som er sentrale i min forståelse.
Det kan være verd å merke seg at Lathrop
er en framstående representant for nordamerikansk, luthersk liturgikk, og dermed
representerer den endringen som skjer i
denne kirken. Han står utvilsomt for større
vekt på liturgiske uttrykk, og på prestens
liturgiske rolle - ikke helt i tråd med en
klassisk lavkirkelig tenkning. Hans analyser er derimot i god overensstemmelse
med tenkning om presterollen som finnes i
den økumeniske dialogen mellom lutheranere, anglikanere og katolikker. Denne
dialogen tenderer mot å øke lutheranernes
vekt på embetet, og stimulerer til en
symbolsk forståelse av presterollen
(Messer 1989, Faith & Order 1974).
Lathrops resonnement er teologisk, selv om
hans materiale ikke er skrevne tekster, men
den tekst prestens rolle som leder av gudstjenesten representerer. Som vist ovenfor er
jo denne rollen godt begrunnet i luthersk
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teologi. Lathrop legger avgjørende vekt på
at et liturgisk forløp i vår type kirke forutsetter en leder, ritual leadership, helt i tråd
med økumeniske dokumenter: “... presiding
over the liturgical and sacramental life of
the eucharistic community...” (Faith &
Order 1974). Lathrops poeng er ikke
ledelse i og for seg, slik det kan tenkes
knyttet til makt, men mer ledelse som en
nødvendig funksjon av forløpets dramaturgiske egenart. Denne egenarten innebærer
at en leder, en liturg befinner seg i et
dynamisk samspill med forsamlingen, i
likhet med en teatral antagonist.
Presten er en hellig ting
I forlengelsen av dette beskriver Lathrop
presten/liturgen som en “hellig ting” (jfr.
boktittelen “Holy things”). Begrepet hellig
ting avgrenser han ved å vise til at det er
Gud som er hellig i egentlig betydning,
deretter hevder han at en rekke fenomener
er hellige i en slags avledet og henvisende
betydning: Vann, brød, vin, bygning, lys,
bilder...Betydningen faller langt på vei
sammen med symboler for det hellige.
Poenget er at presten (i funksjon som leder
av liturgien) framstår som en sentral hellig
ting, et sentralt og viktig og genuint symbol
for det hellige. Han viser til at liturgen
framstår som en del av liturgiens ordo, og
går ut fra at liturgen må tolkes som et
integrert ledd/element i denne ordo.
Prestene må forstås i overensstemmelse
med den dialektikken som kan oppleves
som den primære kraften i det liturgiske
forløpet. Den ledelsen de utøver må tas
alvorlig som et kraftfullt menneskelig
symbol, den har en kristen betydning både
som del av samspillet i ordo og der den
stilles overfor de like kraftige symbolene

som uttrykker fellesskap og deltakelse.
“The clergy, the members of the liturgy’s
kleros, are a living part of the assembly’s
collection of symbols...” (Lathrop 1993 s
192). Lathrop ser at denne rollen har klart
slektskap med andre sakrale lederroller, noe
som vel neppe kan unngås. Men han viser
at kirken i den kristne presten tar i bruk en
klassisk sakral lederrolle og tilpasser den til
den kristne gudstjenestens formål.
Som alle andre symboler må også dette
brytes (“broken symbol”) for å tjene gudstjenestens formål, og til dette er nettopp
gudstjenestens ordo et viktig middel. Her er
kan hans argumentasjon minne om G Dix,
som setter prestens liturgiske rolle inn i den
gammentestamentlige presteterminologien
(Dix 1993 s 269). Presten vil uunngåelig,
på et vis også komme til å symbolisere Gud
eller Guds nærvær. Presten likner riktignok
ikke mer på Gud enn brødet likner på
Kristus, men begge får kristen, symbolsk
kraft når de vies til gudstjenestens formål.
Presten er en av menighetens hellige ting
Et slikt utvalg av materiale kunne gi
inntrykk av at Lathrops liturgikk er prestesentrert - det er absolutt ikke tilfelle, og det
gjør den ekstra interessant. Liturgikken er
fullt og helt sentrert i menigheten, lokalsamfunnet og i den kristne tradisjonens
frigjørende og helbredende krefter. Hans
siste bok (1999) er viet til liturgisk ekklesiologi. Her setter han ennå tydeligere
prestens lederfunksjon sammen med
menigheten, der prestens funksjon er å
opprettholde gudstjenestens fokus (s. 95).
Slik jeg ser det, foretar Lathrop en lesning
av den prestelige rollen i liturgien og gir
denne en teologisk tydning og legitimitet.
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Den reformatoriske begrunnelsen for presteembetet fungerer som underlag for å forutsette at presten skal ha nettopp denne rollen
(forvalte ord og sakrament). For meg er det
viktig å peke på at den “teksten” han leser,
dvs. det liturgiske samspillet mellom prest
og menighet, er tilgjengelig for alle som
deltar (prest og lekfolk) i en gudstjeneste av
vår type. Dermed gir Lathrops analyse
støtte til utsagn av Bjerg og Dokka som er
referert ovenfor, og setter disse i et interessant lys. Det viktigste ved dette er her at
erfaringen av det prestelige i gudstjenesten
som hellig, særlig el.lign er meget vel begrunnet - kanskje uunngåelig. Kirkegjengere og kasualbrukere som erfarer
samme dimensjon i møtet med en prest, har
lest “teksten” langt på vei på samme måten.
Lathrop går videre til å si at dette er både
nødvendig, ønskelig og teologisk legitimt.
Vi må si ja til det, arbeide med det og ta det
i bruk.
Lathrop ser at den viktige liturgiske lederrollen også betyr noe utenfor gudstjenesten,
for prestens rolle i det øvrige arbeidet og i
privatlivet. Dette må oppfattes som
naturlig, samtidig som det er en langt mer
verdslig sak enn selve den liturgiske lederrollen. Det som følger presten fra gudstjenesten over i resten av livet, er et faktum
som man må forholde seg til; det trenger
ikke innebære at presten er menighetens
administrative leder eller er berettiget til å
utøve makt på en serie områder.
IV. Teaterets perspektiv på rolle
Presterollen - et begrensende begrep. Til nå
har jeg i stor grad brukt begrepet rolle om
presten som framtrer som religiøst symbol.
Men jeg har allerede innledningsvis markert at bruken av dette begrepet ikke er
22
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ukomplisert, fordi det sosiale rollebegrepet
inneholder tvetydighet og kan virke
begrensende. En sosial rolle er “summen av
de forventningene som et individ møter fra
sine omgivelser” (se f eks Sunden 1959),
alle mennesker er i sosiale roller.
Sosialpsykologien har hentet rollebegrepet
fra teatret og brukt det som metafor for
sosialt liv; innenfor den samme billedbruken har man også tatt i bruk ordene
scene, aktør, spill og forestilling/framføring
for å beskrive sosialt samspill.
Det er utvilsomt relevant å bruke det
sosiale rollebegrepet om det å være prest,
noe som også gjøres med utbytte (eks
Almås m fl 1989). Prest er en sosial rolle av
typen yrkesrolle, og bruken av dette
begrepet kan tydeliggjøre viktige
spenninger knyttet til de forventningene en
prest møtes med fra ulike deler av kirken,
fra samfunnet og fra privatsfæren.
Presterollen kan også ses teatralt
Når rollebegrepet brukes i forlengelsen av
f.eks Lathrops tanker om presten som
religiøst symbol i gudstjenesten, mener jeg
allikevel at dette begrepets sosiale (sosialpsykologiske) betydning virker begrensende. På samme måte som gudstjenesten
kan forstås som et teatralt forløp (f eks med
dramaturgisk verktøy), kan prestens
funksjon i denne også forstås som en teatral
rolle. Jeg mener grunnene til dette er åpenbare: Presten (og andre aktører) framfører
en delvis ferdig tekst i et rom som er
spesielt beregnet på denne framføringen,
som er utstyrt med gjenstander og bilder
som inngår i det totale uttrykket.
Framføringen inneholder bevegelser, klær,
entre og sorti, musikk og symbolske
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handlinger. Dette teatrale aspektet er også
sterkt framhevet av M Josuttis (1991, se
også nedenfor) under overskriften “Sehen”
som en sentral del av det liturgiske uttrykket. For Josuttis (som for Lathrop) er liturgens fysiske framtoning et sentralt uttrykk
for Guds nærvær, en slags epifani. Denne
inneholder det teatrale nærværets karakteristiske dobbelthet, slik dette erfares i
masken: man ser et bilde, mens det virkelige skjuler seg bak (Josuttis 1991 s 165).
Videre har gudstjenesten (som teatret) sin
“fiksjonskontrakt” (se Jahnsen 1986), det
vil si den implisitte avtalen mellom dem
som er til stede om at man aksepterer det
som skal skje som virkelig – en slags
overenskomst om spillets eller lekens
regler. Visse teologer vil riktignok i større
grad enn andre ha et behov for å understreke den religiøse fiksjonskontraktens
egenart, kanskje også bruke et annet
uttrykk, men gudstjenesten kan ikke finne
sted uten en implisitt overenskomst om at
det man gjør sammen er meningsfullt.
Vår forståelse av gudstjenesten som en
kollektiv handling skiller denne fra mange
former for teater, der scenekanten skiller
skarpt mellom deltakere og tilskuere. I
gudstjenestens forløp er scenekanten ved
inngangsdøra, alle er per. definisjon
deltakere selv om dette erfares i varierende
grad. Denne kollektive forståelsen har
nettopp en rekke paralleller i bestemte
teaterformer. Disse teaterformene forstår
seg selv (i likhet med gudstjenesten) som
iscenesettere av folke(laios)lige prosesser –
det er teater som vil bevisstgjøre, frigjøre
og skape “empowerment” – teater “som ser
dig” (Blom 1984, Boal 1976, Fo 1989, se
også Bjørneboe 1978). I disse formene for

teater finnes det allikevel ledere, dvs. skuespillere - som langt på vei arbeider ut fra
idealistiske mål. Denne skuespiller rollen
kan gi mange interessante paralleller til
liturgens rolle.
Mange av disse teaterformene henter inspirasjon fra antikkens og middelalderens
teater (eks commedia dell’ arte). Faktisk er
der jo en historisk forbindelse mellom
ritualer og teater som bør nevnes når liturgiens teatrale dimensjon omtales. De aller
fleste teaterhistorikere anser det som
sikkert at det moderne teateret har utviklet
seg fra religiøse ritualer, at teateret representerer en slags sekularisert rite. I middelalderen opptrådte commedia dell’ arte
som en antagonistisk forestilling til kirkens
liturgier, men før dette fantes teatrale
former også innenfor kirken og dens liturgi
(eks Elfstrand 1991 s 10 f). Her opptrådte
prestene i skuespillernes roller, mens
menigheten fylte rollen som “koret” i likhet
med de greske tragediene.
Det er ikke urimelig å regne med en viss
grunnleggende vesenslikehet mellom
teatret og liturgien, en slags fellesskap i
opplevelsestype som har med iscenesettelse
av eksistensielle forhold å gjøre. Om dette
stemmer kan man med fordel også tolke
liturgens rolle i lys av skuespillerens.
Kirkespillet som verksted
Som kjent tas forbindelsen mellom teater
og rite fra tid til annen opp i form av teater i
kirken, eller nærmere bestemt kirkespill.
Disse erfaringene kan tjene til å belyse hva
en gudstjeneste er i forhold til teater, og hva
en prest er i forhold til en skuespiller. Svein
Tindberg og hans Markusevangelium kan
tjene som tankvekkende eksempel. Aller
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tydeligst blir dette i de eksplisitt liturgiske
spill slik disse for eksempel gjennomføres i
det svenske “Lunds stifts kyrkospel” og
mange liturgiske prosjekter inspirert av
dette (Elfstrand 1991 og 1993).
Her konstitueres spillet som en gudstjeneste i kirkerommet, spillerne bruker
liturgiske klær og spillet framstår som et
ledd i liturgien. Spillet går ofte direkte over
i gudstjenestens offertorium, ledet av
liturgen (en eller flere) som også har deltatt
i spillet. I stedet for å tone ned det teatrale
aspektet, kan man si at det liturgiske spillet
aksentuerer prestens liturgiske rolle som et
teatralt uttrykk. Liturgrollen blir en teatralliturgisk rolle.
Anvendelse av teatrale perspektiver og
språk på prestens liturgiske rolle kan tjene
til å synliggjøre denne som symbolsk,
framstillende og representerende. I et
teatralt perspektiv spiller presten et hellig
spill og inviterer dermed de andre deltakernes fantasi og projeksjoner mot seg og
det dramatiske forløpet i gudstjenesten.
Dette tjener til å synliggjøre og åpne for det
potensialet som ligger i gudstjenesten for
opplevelse og livstolkning - innenfor
rammen av fiksjonskontrakten. Når
gudstjenesten er slutt, er ikke presten i
denne rollen lenger. Derimot er presten
framdeles i sin sosiale yrkesrolle, noe som
kan illustrere ulikheten mellom de to rollebegrepene.
Den hellige leken og dens leder
Det er ikke i og for seg noe poeng å hevde
at gudstjeneste er teater, men (i denne
sammenhengen) at gudstjeneste og prest
kan tolkes på en fruktbar måte i lys av
forestilling og skuespiller. Kanskje ville det
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være like adekvat å betrakte teater og
gudstjeneste som uttrykk for det felles
fenomenet lek (Spolin 1963), med en
oppfatning av gudstjenesten som “den
hellige leken” (Bakken 1994). Med dette
perspektivet vil det være mulig å få fram
gudstjenestens (og teatrets) karakter av å
transcendere det umiddelbare, å gå inn i og
prøve ut visjoner. Gudstjeneste kan da ses
som øvelse på virkeligheten, og på å utvide
virkeligheten - en eksistensiell eskatologi.
Slik sett blir det banalt å si at lek ikke er
virkelig, den er snarere “virkelig virkelig”,
en “sakral realisme” (R N Jakobsen 1987).
Om gudstjenesten ses med disse brillene,
kan det stige fram et bilde av presten/
liturgen som er religiøst sett spennende og
meningsfullt: presten fasiliteter og leker. På
samme tid som presten framstår som
symbol i en av lekens viktige roller,
fungerer presten også som lekeleder, som
instruktør eller den som påser at alle kan
delta i lekens virkelighet. Presten legger til
rette for at deltakerne (inkludert presten
selv) kan tolke sine liv og sprenge sine
grenser, og deltar i forløpet der dette faktisk
skjer.

V. Et pastoralteologisk prosjekt
Manfred Josuttis pastoralteologi
De ideene jeg her skisserer, har mye til
felles med senere bøker og skrifter av den
tyske pastoralteologen Manfred Josuttis.
Hans mål kan sies å ha vært å skape et
pastoralt handlingsprogram eller en pastoralteologi, med positivt utgangspunkt i
religionsfenomenologi (Josuttis 1991,
1996, se også Drewermann 1989). Hans
Arne Akerø har presentert Josuttis på norsk
(1999).
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Josuttis valg av det fenomenologiske
perspektivet er interessant i seg selv - han
gjør dette ganske reflektert og med en viss
distanse til dogmatiske og psykologiske
perspektiver. Som hans undertittel
indikerer: “Pastoraltheologie zwischen
Phänomenologie und Spiritualität” (1996),
oppfatter han (religions)fenomenologien
som en språklig og metodisk innfallsvinkel
som er adekvat for arbeide med spiritualitet
i vår tid.
Han er særlig opptatt av at denne fenomenologien ivaretar menneskenes erfaring av
at religionens uttrykksformer representerer
noe virkelig, noe som transcenderer det
subjektive og det funksjonelle. “Symbole
vergegenwärtigen eine Realität. Rituale
führen in eine Wirklichkeit, die transrational, aber auch transsubjektiv ist, und
sprengen damit die hermeneutische wie die
tiefenpsychologische Perspektive” (1996 s.
19). Josuttis har her utvilsomt et poeng knyttet til selve erfaringen av det hellige og
den virkeligheten det symbolske formidler.
Han holder fast på at fenomenologiens
konstaterende forhold til menneskets
hellighetsopplevelse virker ikke - reduksjonistisk og ikke - moraliserende. Det
hellige oppleves som noe som er. Samtidig
har jeg ikke valgt å gjøre det samme
metodiske valg i min drøfting.
Jeg er opptatt av at det må være mulig å
bruke et psykologisk språk på en måte som
ikke er grunnleggende reduksjonistisk, men
se at enhver språkliggjøring av møtet med
det hellige er en reduksjon, også de tradisjonelle teologiske. For meg er det et poeng
å nyttiggjøre det psykologiske språket på
en måte som bringer den religiøse erfaringen på nært hold, og setter oss i stand til å

se sider av den som ellers ikke er så lette å
se.
Josuttis framhever uansett (innenfor sitt
religionsfenomenologisk baserte prosjekt)
som jeg at prestene er religiøse symboler.
Dette gjør han innenfor sin pastorale
modell eller visjon av presten som fører inn
i hellighetssonen. Denne utvikles på
grunnlag av en dobbel forståelse: av
menneskelivet som preget av at det hellige,
grensesprengende og ufattelige er blitt
tabulisert, og av presterollens egenart som
på en korresponderende måte består i å
kjenne og leve i dette tabuliserte området;
hellighetssonen.
Menneskene trenger presten her, han lister
opp kasualia, store høytider og ulykker og
katastrofer som steder der prestene stadig i
vår tid (Tyskland?) har en betydning. I forbindelse med overgangsritene gir han
presten enda en metaforisk betegnelse,
nemlig grenseløs, som korresponderer med
førermetaforen. I forlengelsen av de
metodiske kommentarene jeg ga ovenfor, er
det interessant å merke seg at Josuttis
opererer med menneskelige behov som
bakgrunn for konseptet. Her ser jeg en
svakhet ved at han har tonet ned det psykologiske språket, og ikke vil vektlegge
symbolenes funksjon. Et psykologisk språk
ville vært mer presist i forhold til behov;
dekning av behov må vel sies å være et
funksjonelt aspekt.
Han påviser at prestenes praktisk - teologiske fokus i dette perspektivet blir i
liturgikken, og bygger opp et historisk bilde
av en vektforskyvning i dette fokuset i vårt
århundre. Han beskriver de prestene som
var influert av den dialektiske teologien
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som vitner, og det faglige fokus som
homiletisk.
Dette preget hele selvforståelsen. Neste
fase i selvforståelse er diakonalt - sjelesørgerisk preget, og presten betegnes som
hjelper. Innflytelsen her er ifølge Josuttis
vesentlig sekulær, noe som er denne selvforståelsens svakhet og styrke. Prestene
med denne selvforståelsen kan oppleve seg
som svært nyttige for mennesker, men de
kan også oppleve seg som dilettanter og få
problemer med sin pastorale egenart.
Overgangen til et liturgisk-symbolsk paradigme er delvis beskrevet som noe som
svarer til allmenne behov i kulturen, men
det er også et program Josuttis ønsker å
fremme og forme. Hans anliggende er selvsagt ikke å sette forkynnelse og sjelesorg til
side, men at disse virksomhetene må ses i
lys av det overordnede bildet, som er
prestens funksjon som veileder inn i
hellighetssonen, som liturg og religiøst
symbol.
En pastoralteologi for folkekirken?
I sin presentasjon av Josuttis viser Akerø
(1999) hvordan Josuttis’ pastoralteologi
svarer til flere trekk i aktuell teologisk
utvikling, både i norsk og i utenlandsk
teologi (s. 127). Akerø har selv flere
kritiske spørsmål til konseptet, som hovedsakelig bygger på at dette så eksplisitt bygger på et religionsfenomenologisk og ikke
et teologisk fundament.
Selv opplever jeg Josuttis’ religionsfenomenologiske språk som teologisk legitimt, og
ser heller at dette byr på en meget spennende analyse av hva en prest faktisk kan
være (og til dels er) i vår kirke, ikke minst i

en karakteristisk folkekirkesituasjon.
Josuttis’ modell gir også opplagte føringer
for utvikling og dannelse til presterollen,
dette vil jeg berøre nedenfor.
Siden mitt anliggende er å peke på og
drøfte presterollens symbolske karakter, vil
jeg her legge hovedvekten på at Josuttis har
levert et konsept som er både analytisk og
visjonært, og som leverer argumenter for at
presterollen i sin kjerne faktisk er symbolsk. I utfoldelsen av det symbolske er
presten nærmest sin egenart, som er å være
et menneske som har en eksplisitt religiøs
funksjon, som er å være i en viss forstand et
hellig menneske.

VI. Presten i religionspsykologien
Analytisk psykologi
Et mulig perspektiv å anlegge på vårt tema,
vil være å ta i bruk begreper fra analytisk
psykologi, slik denne er utformet av CG
Jung (1968) og hans tilhengere. Denne
psykologien har også hatt stor innflytelse
på religionsteoretikere som M. Eliade. Til
spørsmålet om prestens funksjon og rolle,
vil det i dette perspektivet være rimelig å
oppfatte “prest” som et arketypisk fenomen. Det innebærer at det i hvert menneskes medfødte mentale utrustning vil
finnes et bilde av “presten”. Dette bildet vil
vi være i stand til å gjenkjenne i konkrete
erfaringer, og ikke minst i drømmer og
fantasier. Rent faktisk vil det innebære at
bildet vil styre et menneskes forventninger
og adferd i møte med en prest, og likedan
en prests utforming av sin rolle.
På et dypere plan vil prestearketypen,
sammen med andre arketyper, utgjøre det
med konstruktive mentale prosesser, og til
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verktøyet som hvert individ har til rådighet
for å mestre tilværelsens store eksistensielle utfordringer, og skape mening i livet
sitt. Slik Jung ser det, er de ulike religiøse
tradisjonene forskjellige manifestasjoner av
disse arketypene, og de ulike utgavene av
prester (sjamaner, helbredere, vismenn,
eldste, Mødre) er manifestasjoner av preste
arketypen.
Jungs perspektiv har fått betydelig innflytelse – både i teologien, religionsvitenskapen og i ulike nyreligiøse retninger. Det
må kunne antas at teorien har stor forklaringskraft for et vidt spekter av erfaringer,
også i forhold til det prestelige. Jung har
behandlet presterollen eksplisitt i forhold til
synd/tilgivelsesproblematikk (Jung 1968),
og viser at han foretrekker den katolske
utformingen av denne rollen på grunn av
skriftemålets betydning for mental helse.
Fra et teologisk utgangspunkt er der mulig
å hente fruktbare ansatser fra Jungs teori.
Samtidig kan det være grunn til ikke å være
for ukritisk til denne tradisjonen, fordi den
kan oppfattes som psykologisk spekulativ
og uverifiserbar.
Psykodynamisk religionspsykologi
En teori av en annen og mer allment
akseptert type, er objektrelasjonsteorien –
en psykologisk retning som er en
videreføring av psykoanalysen. Rent vitenskapsteoretisk oppfatter psykoanalytiske
teorier seg som empirisk funderte og ikkespekulative, fundert i systematisk teoriutvikling i samspill med klinisk arbeid. I
objektrelasjonsteorien spiller forestillingen
om et psykologisk overgangsområde
(“transitional space”) en viktig rolle
(Winnicott 1971, Rizzuto 1979, Pruyser
1968). I bunnen av teorien ligger tanken om
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at barn i oppveksten mestrer utviklingen
gjennom å konstruere indre bilder av
viktige personer i livet sitt. Store deler av
barnets psykiske energi går med til å
forholde seg til disse bildene (“objektrepresentasjoner”), som en øvelse på det virkelige livet. Den store utfordringen består i å
møte det ytre livet, skille mellom fantasi og
virkelighet, og dermed innse at man er en
blant mange mennesker. Overgangsområdet er et mentalt rom som ethvert normalt
barn skaper mellom seg og den ytre verden,
hvor virkelighet og fantasi kan møtes.
Winnicotts bøker om dette emnet er gjerne
illustrert med en teddybjørn på forsiden,
fordi kosedyr er hans mest berømte
eksempel på hva små barn velger å fylle sitt
overgangsområde med.
For religionspsykologien er det viktigere å
legge merke til at psykoanalytikerne hevder
at alle barn på et visst tidspunkt gir plass til
et bilde av gud i sitt overgangsområde.
Overgangsområdet kan sammenlignes med
et eksperimentelt teater, der fantasien er
konstruktivt virksom for å bearbeide ytre
påkjenninger. Overgangsområdet er verken
ren fantasi eller en ytre virkelighet, men
nettopp et område der disse møtes.
Poenget i forhold til ritualer henger
sammen med at overgangsområdet følger
oss hele livet. I voksen alder, hos det
modne mennesket, finnes overgangsområdet som vår evne til konstruktiv anvendelse av fantasi - til estetisk virksomhet,
lek, empati osv. Det er nettopp dette som
skjer nå et menneske lar seg flyte med i et
rituelt forløp. Og hos det voksne mennesket
er denne egenskapen absolutt nødvendig
for å oppleve et fullverdig liv. Det handler
nettopp om evnen til å møte påkjenninger
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å fylle livet med et innhold som går ut over
det materielle. Man kan altså si at ritualer
virker fordi de er en viktig og karakteristisk
utfoldelse av overgangsområdet, et område
det er nødvendig å finne utfoldelse for.
Det er særlig A M Rizzuto (1979) som har
utviklet kunnskapene om overgangsområdet og de psykologiske gudsrepresentasjonene i en retning som er interessant for
forståelse av prestens psykologiske
funksjon. Hun understreker at alle voksne
mennesker har et psykologisk gudsbilde
(eller negasjonen av et gudsbilde), og at
dette er sammensatt. De første ingrediensene er foreldrene og egne fantasier, men
i den fasen ytre sosialisering begynner å få
betydning, utbygges gudsbildet med
religiøse symboler og religiøst signifikante
mennesker.
Det gis en rekke kliniske eksempler på at
“familiens” prest er meget sentral i denne
utviklingen av gudsbildet. En amerikansk
barnebok styrker påstanden om prestens
betydning for gudsbildet - i denne
barneboken er gudsbildet konsekvent
bygget opp ved hjelp av presten. Dette er
selvsagt til en viss grad avhengig av at
religiøs sosialisering finner sted, men
klinisk erfaring tyder på at religiøs sosialisering kan være psykologisk betydningsfull
i relativt lite omfang.
Det viktige i denne sammenhengen er at
denne teorien tilsier at opplevelsen av en
prest er en del av den psykologiske utrustningen til svært mange av de menneskene
kirken fungerer overfor (og for prestene
selv). Dette elementet i menneskene er nært
forbundet med bildet av gud. Vi har ingen
garanti for at dette bildet er positivt ladet;
kliniske erfaringer viser at det ofte er

negativt eller ambivalent. I alle fall vil det
si at møtet med en prest neppe er en nøytral
erfaring. Det finnes psykologiske grunner
til å tro at i møtet med en prest vil tidlige
lag i bevisstheten bli aktivert, og i dette
som aktiveres vil presten forbindes med
gud (Gud?).
Dette stemmer godt overens med Lathrops
observasjon av at presten kan symbolisere
Gud i gudstjenesten. Dette perspektivet
kunne utvides ved å vise hvordan presten
kan veksle mellom å symbolisere Gud
(Faderen) og Jesus. Presten i sentrum for
det liturgiske forløpet vil antakelig symbolisere Gud, mens eksempler som illustrasjonen i den ovennevnte barneboken viser
presten som Jesus-symbol. Noen indikasjoner kan tyde på at presten i en tjenende og
nær rolle vil oppfattes som et Jesus-symbol.
Dette er et punkt der det virker innlysende
at prestens kjønn vil influere sterkt på
symboldannelsen, uten at denne dermed
uteblir. Dette er åpenbart et område det
ville være interessant å studere nærmere –
H Horsfjord har berørt beslektede problemstillinger (1999, se også Stifoss-Hanssen
1997).
Den kjente amerikanske psykoterapeuten
og pastoralpsykologen P. Pruyser understreker sterkt disse aspektene ved
presterollen - hans utgangspunkt er et sterkt
engasjement i å tilføre presterollen egenart
i møtet med psykologene (Pruyser 1976).
Han benytter seg av det terapeutiske overføringsbegrepet (nedenfor) når han skal
beskrive hvordan der særegene i presterollen virker i møte med andre mennesker.
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Han tar som jeg har gjort ovenfor utgangspunkt i en nær forbindelse mellom foreldrebilder, gudsbilde og presten, og
understreker at mennesker i det virkelige
livet møter prester med en kompleks
blanding av håp, frykt, fantasier, ambivalente følelser og utprøving, alt ladet med en
slags dobbel ærefrykt:
“... on the one hand those inherent in
religion and the transcendent, on the
other hand the numinosity of parental
power and grandeur experienced in early
childhood. Pastors are transference
figures par excellence, not necessarily
by what they are as persons but by the
projections of those who seek their
councel”
(Pruyser 1976 s. 50).
Teorien om de psykologiske gudsbildene,
og den innsikten i prestens rolle som følger
av disse, taler i grunnen i samme retning
som de religionsfenomenologiske perspektivene på presterollen. Presten er ikke bare
vanlig - presten fyller også en psykologisk
funksjon i en prosess som er tilnærmet
allmen.
Ny autoritet: Presten i kriser og
katastrofer
Det kan med god grunn hevdes at prestenes
relativt sterke stilling kan knyttes til deres
nære tilknytning til døden og til dødsritualene. Dette er jeg fullstendig enig i, samtidig som jeg vil hevde at det er kunstig å
sette dette perspektivet opp mot de forsøk
på forklaringer som jeg har presentert
ovenfor. Døden kan like gjerne ses på som
noe som er forbundet med det hellige i
betydningen absolutt og ufattelig - om
presten forbindes med dette vil han/hun få

forsterket sin “hellighet” eller symbolske
funksjon. Samtidig vil psykologiske og
fenomenologiske forståelser kunne utfylle
dem som har med døden å gjøre, i en viss
forstand vise hva som skjer i det som skjer.
For øvrig vil det være lite fruktbart å
forsøke å gi en fullstendig forklaring på
prestens symbolske funksjon - det ville
være for ambisiøst og lett føre til sammenblanding av årsaker og virkninger.
Bakgrunnen for fenomenet “presten som
religiøst symbol” er helt sikkert kompleks
og de ulike faktorene påvirker hverandre i
et delvis uoversiktlig samspill.
Dette er en viktig bakgrunn for en drøfting
av prestens rolle i kriser og katastrofer. Det
ligger utenfor våre muligheter å forklare
denne rollens årsaker på en uttømmende
måte, men jeg er overbevist om at den er
knyttet til opplevelsen av død. Og det
gjelder ikke vanlig død, men ond og brå
død. Kanskje er interaksjonen mellom
presten og de rammede en forsterket
variant av prestens møte med andre
sørgende, men forskjellene er åpenbare.
Jeg tror likeledes at de liturgiske og psykologiske perspektivene tjener til å forstå
møtet etter en katastrofe, også i dette
perspektivet er forholdet tilsynelatende
forstørret og endret.
Det er et bemerkelsesverdig trekk i det
moderne samfunnet at det offentlige har gitt
kirken og dens prester en så framtredende
plass i sin håndtering av katastrofer. I en
beredskapsordning etablert så sent som på
slutten av 1990-tallet finnes prester
integrert i sentrale roller, uten livssynsmessig baserte protester. Dette kan foran-
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ledige refleksjoner over offentlighetens
prestebilde, som understrekes av medias
eksponering av prester i både psykososiale
og (ikke minst) rituelle roller. Det er ikke
urimelig å tenke seg at bilder av presten
som sjelesørger og livstolkende ritualforvalter i store kriser kan forsterke og påvirke
et foreliggende bilde av den enkelte prest
hos publikum.
Er det slik at publikum i forlengelsen av
slike hendelser i økende grad oppfatter
presten som en ekspert på folks møte med
ond og brå død, både i samtalens og i
ritualets form? Perspektivet er relevant i
denne sammenhengen, fordi prestene etter
ulykker og katastrofer i stor grad framtrer
som religiøse symboler, og som forvaltere
og tilretteleggere av religiøse symboler.
Ond og brå død i stort omfang er en eksistensiell unntakssituasjon.
Mange vil hevde at dette i seg selv bare kan
tolkes religiøst, slik L Noren antyder i
tittelen på sitt teaterstykke “Kaos er Guds
nabo”. I hvert fall kan vi observere at
kirkens religiøse språk faktisk tar stor og
synlig plass når dette tolkes. Det er også
grunn til å tolke prestenes psykososiale
rolle i lys av den rituelle – sjelesørgerens
person er den samme som liturgens, presten
binder forløpet sammen til en helhet og
åpner for at samtalens og ritualets trøst kan
henge sammen. Her er det fristende å vise
til en språklig forståelse av ordet symbol
som kan bety å holde sammen, i motsetning
til diabol: å splitte.
Kirkens rolle i katastrofer er et sammensatt
tema, som kan og bør drøftes i mange
perspektiver. Det viktige her er å se at
prestene i slike situasjoner står fram som
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rollebærere med ekstra tydelighet. De står
fram i en rolle som er forstørret fordi den
ekstreme situasjonen krever det, og representerer enda mer enn ellers noe som er
større enn dem selv. Med tanke på for
eksempel biskopene Steinholt og Køhns
framtreden i forbindelse med katastrofer
som har inntruffet i år (2000), tror jeg vi
med rimelighet kan hevde at når disse gikk
for alteret under de respektive minnegudstjenestene, så ble dette opplevd som en
forsikring om og et symbol på Guds
nærvær i det onde. Disse gudstjenestenes
stramme dramaturgi tjente også til å aksentuere dette.
Som nevnt ovenfor er bakgrunnen for vår
lesning av presterollen (inkludert prestenes
egen) kompleks - prestenes rolle i kriser og
katastrofer kan være både et uttrykk for
prestenes stilling og noe som påvirker
denne stillingen – sannsynligvis er det
begge deler. Jeg mener det er viktig å ta
hensyn til disse situasjonene når presterollen drøftes, det er flere indikasjoner på at
det skjer nye ting her, og at kirken og
prestene faktisk har fått en økt betydning
og et slags spesialiststempel i et samfunn
som ellers er preget av en viss bevegelse i
den motsatte retningen.
Jeg imøteser en pastoralteologisk debatt om
dette. Noe av det som har vært hevdet, er at
prestene i katastrofene framstår som
sekulariserte psykoterapeuter, og at
utviklingen derfor bør vurderes kritisk.
Som det vil framgå ovenfor er dette ikke
mitt inntrykk, jeg ser prestenes symbolske
og liturgiske rolle som minst like viktig i
disse sammenhengene - presten er altså
nettopp tydelig prest.
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VII. Lærestykk: prester som
overskridere av intimitetsgrenser
Sjelesorg og pastorale tillitsbrudd
En viktig årsak til min interesse for det
feltet jeg har beskrevet, er visse problemstillinger innenfor sjelesorgfaget, som er
mitt fordypningsområde i den praktiske
teologien. De problemstillingene jeg tenker
på dreier seg om relasjonen mellom prest
og konfident, og en dypere forståelse av
denne relasjonens egenart. Problemstillingene er særlig aktualisert i forbindelse
med hendelser der prester har begått
overgrep mot konfidenter, og i undersøkelser som har vist at en viss andel av
presteskapet har foretatt seksuelle
grenseoverskridelser i slike relasjoner.
Noen av disse prestene synes å forsvare
grenseoverskridelsene. Den offentlige
diskusjonen om disse forholdene har vist at
forståelsen av forholdet mellom prest og
konfident har vært begrenset. I miljøer der
man har arbeidet praktisk og vitenskapelig
med disse problemene, viser det seg nettopp at presterollens mange symbolske
dimensjoner er avgjørende for å forstå
relasjonen mellom presten og konfidenten,
ikke minst der seksuelle grenseoverskridelser finner sted. De symbolske dimensjonene er viktige for konfidentens følelser
overfor presten, for skadevirkningene av
overskridelser, og noen ganger også for
prestens oppfatning av det som skjedde.
Siden presterollen har vært gjenstand for
studier i forbindelse med slike forhold, kan
disse studiene i mitt prosjekt fungere som
et eksempel. Så langt jeg kan se, vil den
kunnskapen som er vunnet om presterollen
i disse studiene underbygge en antakelse
om at det å framtre som prest, også i vår

type sammenheng, innebærer et betydelig
kommunikativt overskudd (som i seg selv
har en virkning på godt eller vondt - se
“Erotic contact and attraction in the
pastoral relation”, O S Skaug 1998).
Det spesielle ved sjelesørger/konfidentrelasjonen
Terapirelasjonens kjennetegn er i hovedsak
en ulikhet mellom partene i makt, kontroll,
ansvar og sårbarhet. I relasjonen oppstår
det viktige følelser, ofte beskrevet som
overføring, som stiller krav til terapeuten
om å søke pasientens beste og kontrollere
sine egne reaksjoner og behov. Det er
vanskelig å se at sjelesorgrelasjonen skulle
være forskjellig fra dette. Men det er viktig
å være oppmerksom på at drøftingen her tar
utgangspunkt i det faktum at et stort flertall
av prestene er menn, mens flertallet av
konfidentene er kvinner (det er et gjennomgående trekk at yrkesgrupper med overvekt
av mannlige utøvere har flere grenseoverskridere, Gabbard 1989).
I tillegg inneholder sjelesorgen kjennetegn
som definerer den ytterligere. Disse
kjennetegnene kan sies å være til hjelp for
sjelesørgerens opplevelse av identitet, men
de har også sider som stiller spesielle krav
til sjelesørgerne. I boken “Sex in the
parish” (Lebacqs & Barton 1991) gjennomgås presters seksuelle grenseoverskridelser
meget grundig fra et pastoralteologisk
perspektiv. Boken er bygget på intervjuer
med prester. Forfatterne tar utgangspunkt i
at presten står i det samme ujevne
maktforhold til sine konfidenter (vidt
forstått), som f.eks. psykologer og leger
står i til dem de har ansvar for. Dette i seg
selv innebærer avgjørende etiske og faglige
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forpliktelser. Men forfatterne mener også at
overskridelser fra prester har klart spesielle
og sterkere skadevirkninger enn når disse
gjøres av andre yrkesgrupper, og de forsøker å analysere fram en forståelse av
dette fra sitt materiale - under overskriften
“Pastoral power” (s. 93 ff).
Virkninger av pastorale overgrep
De noterer seg først at prester de facto
fungerer som forbilder, og at mennesker
alene på grunn av dette er mindre på vakt.
De noterer seg videre at det også blant
prester er menn som finner kvinnelig
sårbarhet seksuelt opphissende.
Hovedvekten i analysen ligger imidlertid i
forhold som vi har omtalt ovenfor, nemlig
at mennesker i menigheten har internalisert
et bilde av presten som en som representerer Gud. Presten er et religiøst symbol, og
representerer i utgangspunktet omsorg,
godhet og trygghet. Dette er sterkt og gjennomgående i alle eksempler. Det har ofte
stor betydning at presten er en ordinert
person.
Hva dette betyr i vår sammenheng blir
tydeligere dersom vi fokuserer på den
prosessen som i psykologien kalles overføring. Det betyr i korthet at andre
mennesker tilskrives egenskaper i bevisstheten: Makt, godhet, attraktivitet - men
også hellighet, og andre opphøyde egenskaper. Teorien er utviklet for å beskrive
hva som skjer i psykoterapi, men beskriver
utvilsomt også andre relasjoner - for
eksempel forholdet prest/konfident.
Gjennom overføringen vil presten på en
særlig sterk måte tilskrives egenskaper på
bakgrunn av hans opplevde forbindelse
med det hellige. Presten representerer det
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hellige i en betydning som gjør det andre
mennesket ekstremt sårbart. Hos Lebacqs
og Barton (1991) beskrives hvordan konfidenter inngår i seksuelle relasjoner med
prester med dette utgangspunktet - presten
representerer Gud i en slik grad at han må
vite at dette er godt for konfidenten. Konfidenten kan oppleve seg berørt av Gud når
det er presten som gjør det, selv om
berøringen er et overgrep.
Enkelt beskrevet er overskridelser av
seksuelle grenser fra en prest mer traumatiserende for den utsatte fordi de er større
katastrofer enn annet man kan sammenligne med. Rollen som forbilde, symbol og
ordinert representant for Gud fører til at
sårbare mennesker blottstiller seg i ekstra
stor grad, og tilskriver presten (gjennom
overføring) en religiøs form for makt og
dømmekraft.
På grunn av den ekstremt store tilliten kan
det gå tid før konfidenten innser at en
overskridelse har skjedd, men når det skjer
vil hun føle seg sviktet på et dypt eksistensielt plan. Konfidenten kan føle seg sviktet
også av kirken og av Gud, og kjenne sterk
ambivalens og forvirring.
Den personlige tryggheten og gudsforholdet kan være truet, samtidig med at
eventuell deltakelse i menigheten vil bli
tilnærmet umulig. Lignende forløp
beskrives av Fortune (1999), Manlowe
(1995) og Grenz & Bell (1995). En oppsummering av det typiske ved pastorale
overgrep og virkningene av disse er
presentert av Vogelsang (1993), sammen
med forslag til opplæring og veiledning for
å hindre at slike overgrep finner sted.
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Vrengebilde som lærestykke
Analysene av de pastorale grenseoverskridelsene tilfører ved første øyekast få
nye momenter til forståelsen av presten
som religiøst symbol - det måtte være den
vekten som åpenbart legges på at presten
oppleves som moralsk forbilde og derfor
trygg. Ellers tyder materialet på at menneskene i menigheten har tolket presten i
overensstemmelse med momenter som er
beskrevet ovenfor - som et særlig menneske, ordinert representant for Gud. Dette
har menighetenes formidling støttet opp
under.
Allikevel tilfører analysene noe til
argumentasjonen, nemlig en dyrekjøpt
dokumentasjon på at opplevelsen av
presten kan være dypt forankret i
menneskelige prosesser; opplevelsen kan
være en betydningsfull og sterk realitet. Det
analysene tilfører er i slekt med perspektivet fra objektrelasjonsteorien, idet det
indikerer at opplevelsen av presten kan
være dypt psykologisk forankret. Kanskje
viser analysene av grenseoverskridelser at
“prestebildet” er sterkere hos sårbare
mennesker enn hos andre.
Samtidig må det understrekes at historiene
om grenseoverskridelsene viser oss symbolet fra baksiden, misbruket. Symbolet har
også en rett side, dvs. utfoldet i retning av
helbredelse og omsorg. Men i denne sammenhengen er disse historiene vitnesbyrd
om styrken i symbolet.

VIII. Konklusjoner og drøfting
Antydete konklusjoner
Jeg vil ikke legge skjul på at arbeidet med
presten som religiøst symbol er personlig
motivert. Jeg har opplevd den rene embet-

steologien som lite relevant, og de
samfunnsvitenskapelige studiene som lite
treffende. Jeg trenger vokabular og verktøy
for å bearbeide mine egne erfaringer som
prest og som del av menigheten, og ikke
minst for å formulere presterollen for
studenter som skal bli prester. Jeg har
opplevd at det har vært den genuint
religiøse lesningen av rollen jeg har savnet,
og forsøkt å uttrykke dette med påstanden
om at presten er et religiøst symbol. Så har
jeg gitt meg i kast med den litteraturen jeg
har hatt lyst til å lese og trodd har vært
fruktbar, og blant annet funnet det jeg har
redegjort for ovenfor. Samtidig har jeg vært
i et kirkeforskningsmiljø og et praktiskteologisk miljø, der disse spørsmålene
drøftes kontinuerlig.
Slik sett har jeg langt på vei beveget meg i
tråd med Harbsmeier og Raun Iversens
modell for forskning og fagutvikling i
praktisk teologi (1995), som er en variant
av praksis - teori - praksis modellen. Jeg
har tatt utgangspunkt i en opplevd problemstilling, og søkt å belyse denne med ulike
teoretiske og empiriske perspektiver. Jeg
ser at jeg ikke har anstrengt meg mye for å
framheve materiale som taler imot at
presten er et religiøst symbol - det tar jeg nå
til etterretning. Jeg oppfatter dette som et
bidrag til en diskusjon om presten og som
en begynnelse på videre arbeide, og i den
formen tror jeg det kan fungere.
Jeg mener altså at det er fruktbart å se
yrkesutfoldelsen til vår kirkes prest i
forlengelsen av det allmenne religiøse
fenomenet prest. I likhet med M Josuttis
tror jeg dette utgangspunktet er gjenkjennende og nødvendige for mennesket
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Josuttis argumenterer for at dette gjelder
særlig i vår tid.
På tross av at både urkirken og de lutherske
lærefedrene leverte fundamental kritikk
mot sin samtids religiøse embeter, har
utviklingen gitt oss prester som vesentlig
ligner på presten i allmenn forstand. De
lutherske bekjennelsesskriftene bidrar
sterkt til dette gjennom å tillegge forkynnelse og sakramentsforvaltning til bestemte
personer, og gjøre denne forvaltningsformen svært viktig teologisk. Med dette
har disse skriftene gitt et tungt bidrag til at
også vår kirke framstår med en type
mellommenn og - kvinner. Ordinasjonsritualet understreker dette på en meget
tydelig måte - etter min mening altfor
tydelig, eller kanskje heller tydelig på feil
måte. Jeg mener at dette ritualet alt i alt
understreker skillet mellom prester og
lekfolk på en måte som gir autoritære
assosiasjoner.
Et bærende argument i min framstilling er
hentet fra den liturgiske teologien, som tar
gudstjenestens bevegelser og symboler på
alvor: Dette mennesket som ifølge CA skal
forkynne og forvalte, er nødvendig i tilbedelsens dynamiske indre struktur, og altså
en av gudstjenestens hellige ting - et
religiøst symbol. Til denne beskrivelsen har
jeg føyd perspektiver fra teori om teater og
lek, fordi jeg tror at disse estetiske fagene
hjelper oss å trenge dypere inn i forløpet, vi
forstår hva som skjer og hvorfor det må
skje slik. Dessuten er teaterspråket operasjonelt i den forstand at det også her en
ferdighetsside, dvs. vi kan utvikle rollen
vår kvalitativt.
De psykologiske perspektivene er også
ment å gi forståelse av hva som “egentlig”
36
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skjer i interaksjonen med presten - slik ser
jeg store likheter mellom det teatrale og det
psykologiske perspektivet. I begge perspektivene handler det om at presten
befinner seg i en bestemt, symbolbestemt
interak-sjon, der menneskelige prosesser
skjer i møtet med det levende symbolet.
Perspektivene er selvsagt forskjellige, men
etter min oppfatning komplementære når
det gjelder å forstå symbolets betydning for
interaksjonen. Kapitlet om overgrep er ikke
bare nødvendig for å minne om at dette
faktisk skjer og ikke burde skje, men også
på grunn av den understrekningen som
denne kunnskapen gir av at symbolet prest
er et sterkt symbol.
Når jeg trekker inn presters rolle i ulykker
og katastrofer blir dette mer som en illustrasjon, både på situasjoner der symbolaspektet er framtredende, og på hvordan dette
kan tenkes å influere på oppfatningen av
presters rolle.
Trenger vi presten?
Det ovenstående kan leses som en legitimering av prestenes rolle. Men ikke helt som
argumenter for status quo – det kunne også
leses som kritikk og avkledning, enten for å
bane veien for nye symboler eller for å ta
opp til vurdering om prestene fyller sine
rolle som symboler på en god måte. Ikke
minst er hele kjønnsperspektivet ubearbeidet. Dette er legitime kritiske potensialer
som ligger i materialet. Jeg vil understreke
at jeg oppfatter prestens symbolske
funksjon som en grunnleggende betingelse
og en unik mulighet for kirken. Men da må
kirken også ta på alvor at symbolet må
nytolkes og underordnes de elementene det
skal tjene.
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Videre studier
Jeg ser på dette først og fremst som en
eksplorasjon, som stiller en rekke nye
spørsmål. Vi trenger studier av kirken som
kan vise i hvilken grad og på hvilken måte
dette symbolske aspektet er i funksjon.
Vi trenger å spørre om hvordan dette
aspektet oppleves av dåpsforeldre, konfirmanter, brudepar og sørgende, og av ulike
grupper gudstjenestebesøkere.
Vi trenger å spørre prester med ulik profil
hvilken bevissthet de har om sin rolle, og
deres erfaringer med rollens betydning.
Særlig viktig vil det være å ta opp to
aspekter: Det første er rollene til andre
yrkesgrupper og leke tillitsvalgte, hvordan
de ser seg selv i forhold til presten og
hvordan disse oppfattes av andre. Det andre
er kjønnsaspektet - hvordan kjønnet til
presten og til dem hun møter påvirker
fortolkningen. Kjønn er utvilsomt avgjørende for alle sider ved oppfatningen av det
symbolske, og en hovedutfordring vil være
å se nærmere på hvilket innhold symbolet
prest får når presten er kvinne. Vi vet også
lite om hvorvidt der finnes et kjønnspolært
fortolkningsmønster, dvs. hvilken
betydning det har for fortolkningen at
presten er av motsatt kjønn.
Dersom fokus rettes mot disse aspektene,
vil det være mulig og interessant å utforme
empiriske prosjekter som tar for seg
problemstillingene. Rent metodisk sett er
det størst muligheter for å gå i dybden med
ulike varianter av kvalitativ metode, men
man skal ikke se bort fra at godt formulerte
spørsmål i spørreskjemaer kan gi nyttige
resultater. KIFO store medlemsundersøkelse gir eksempler på dette (2000). Det
avgjørende er at feltet gjøres til gjenstand

for kreativ analyse med henblikk på utforskning. Flere løpende og avsluttede studier
ved KIFO er relevante.
I nøye sammenheng med de empiriske
problemstillingene er det også ønskelig å
utvide teoretisk analyse av presten som
religiøst symbol. Selve forestillingen kan
med god grunn analyseres mer kritisk, og
der er en rekke problemstillinger fra ritualteori, systematisk teologi og praktisk
teologi som trenger å belyses. Her kan
antydes drøfting av presten som religiøst
symbol i forhold til aksen lavkirkelig –
høykirkelig embedsteologi, forholdet
mellom ledelse av liturgi og allmenn ekklesiologisk ledelse, og analyse av de ulike
liturgiske rollene i forhold til hverandre.
Utforming av presterollen
På tross av at dette arbeidet i høy grad er
underveis, kjennes det både fristende og
forpliktende å reflektere over prestens
arbeide i forlengelsen av det som er sagt
ovenfor. Det viktigste synes å være å få øye
på den symbolske funksjonen som et av
rollens grunnleggende fakta, rollen
kommuniserer sterkt og det er potensielt
svært positivt. Formidling med utgangspunkt i presterollen når langt.
Et viktig aspekt er også at den i en viss
forstand foregår uten at presten anstrenger
seg, prestens kropp med klær på i bevegelse
i rommet er det som konstituerer symbolet.
Dette kan gi vesentlig inspirasjon til den
pastorale identiteten – rollen er noe presten
kan hvile i, i motsetning til sterkt prestasjonsorienterte idealer. For presten i rolle
blir det vesentlig å feste oppmerksomheten
på forløpet, på bønnen eller det andre
mennesket. Dette kan oppfattes som en
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evangelisk tilgang i den pastorale
selvforståelsen. Samtidig inneholder den
symbolske virkeligheten et paradoks: Det
religiøse symbolet - mennesket skal i
menneskers øyne samtidig være forskjellig
fra alle andre og så lik alle andre som mulig
- et “vanlig” menneske (Josuttis 1991 s.
165). Pastoral identitetsutvikling må
bearbeide dette og ta høyde for å leve med
det. Bevisstgjøring på det symbolske kan
vise at presten som symbol er helt uvanlig,
og samtidig et helt vanlig menneske.
Perspektivet fra teater og spill/lek kan i
tillegg til analyse tilføre metode: Teatret og
leken har sine regler og sine kvalitetskriterier. Presten kan lære seg å spille godt, og
å leke leken godt. Men i forlengelsen av
dette består utfordringen i å utforme en
rolle som underordner seg under
fellesskapet. Presten må være et sterkt og
tydelig element i gudstjenestefeiringens
dynamiske utfoldelse, samtidig som hun
løfter fram andre og bidrar til maksimal
deltakelse fra alle i en gudstjeneste.
Menigheten er i seg selv et symbol, andre
aktører er religiøse symboler, alt dette skal
virke sammen. Josuttis påpeker også at
minimaliseringen av antallet liturgiske
aktører har framhevet presten på en uheldig
måte (1991 s. 70).
Presten må utenfor gudstjenesten føre
samtaler, undervise, samarbeide kollegialt
og utøve ledelse i bevissthet om at det
symbolske også finnes utenfor det liturgiske rommet, og at dette også er grunnleggende positivt. Men her ligger det store
utfordringer i form av mennesker i
menigheten, som kan ha kryssende interesser og meninger. Det symbolske som
følger presten kan sikkert gi økt faktisk
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autoritet i samarbeidsforhold, men jeg kan
ikke se noe i dette perspektivet som skulle
legitimere administrativ makt, for eksempel
daglig ledelse. Dersom bevisstgjøring på
det symbolske i presterollen skulle influere
på samarbeidsforhold, ville det være mer
legitimt å tenke seg at presten gjennom en
tydeliggjøring av dette opplevde styrket
selvbevissthet og dermed lettere delte
ansvar og myndighet med andre.
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23. søndag etter pinse
23. oktober 2005
Prekentekst: Matt 18,24-34
Lesetekster: 1 Mos 50, 15-21; Fil 1,6-11
Av Valborg Orset Stene
I år faller 23. søndag etter pinse på søndag
23. oktober som er dagen for TV-aksjonen.
FOKUS, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, har fått tildelt midlene fra innsamlingen, og disse vil gå til å støtte
kvinneorganisasjoner som arbeider for en
verden uten vold mot kvinner. Aksjonen
har fått navnet “Drømmefanger”, som også
kan være en god overskrift for en temagudstjeneste til dagen. For tips til tema og
fortellinger se: www.tvaksjonen.no, og
www.fokuskvinner.no. Bidrag innenfor
feministteologi, se på artikler i St. Sunniva
på nettstedet: www. NKTF.org.
Hvis en vil ta utgangspunkt i TV-aksjonens
tema vil det være nødvendig å finne andre
tekster enn de oppsatte tekstene på 23.
søndagen etter pinse. Disse tekstene
handler om grenseløs tilgivelse, noe som er
svært problematisk å snakke om når en vil
ta opp tema vold mot kvinner. En alternativ
tekst til en temagudstjeneste kan være
fortellinger om Hagar, som blir sett av Gud
og tatt på alvor i sin situasjon (1. Mos. 16).
Eventuelt kan en utvide lesningen fra Joseffortellingen som er satt opp denne dagen,
og fokusere på drømmeren Josef og
brødrene som opptrer som “drømmedrepere”(1. Mos 37).
Temaet kan være å våge å holde fast på
drømmer og håp, selv om andre ikke tror på

dem. Forslag til bønner og liturgi for dagen
finnes på nettstedet Den norske Kirkes
nord/sør informasjon, om nord/sørsøndagen, www.kui.no. I fortsettelsen vil
denne tekstgjennomgåelsen ta utgangspunktet i tekstene for 23. søndag etter
pinse.
Hvor mange ganger?
Tilgivelsens umulighet og mulighet er et
tilbakevendende tema. Denne gangen er det
Peter som introduserer temaet ved et
spørsmål. Hvor mange ganger? Vi kjenner
igjen utfordringene: Skal en alltid tilgi?
Hva når det samme gjentar seg gang på
gang? Hva forventes det av en som tilgir og
den som blir tilgitt?
Det går ikke an å snakke enkelt om å tilgi,
verken i samtalen i det lukkede rommet
eller i en preken i det offentlige rommet.
Fordi det ofte er så mange vonde erfaringer
og handlinger som ligger bak disse spørsmålene. Mange har opplevd det som et krav
å skulle tilgi, som den andre parten har
presset fram. Noen har opplevd at tilgivelse
er blitt misbrukt som et oppgjør mellom
parter, hvor den ene parten er blitt kvitt”
skyld mens den andre sitter igjen med
skammen. Tilgivelse har kanskje også vært
sett på som et magisk trylleord og i mindre
grad en prosess og gjenoppretting, noe som
har gjort tilgivelsen til en overflatebehandling og i mindre grad holdnings og
handlingsendringer.
Vi kan ikke holde opp med å snakke om
tilgivelse selv om mange har vonde erfaringer rundt forventningene og forsøkene
på å tilgi, det blir bare enda viktigere
hvordan vi snakker om det. Denne
søndagen er en god anledning til å preke
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bredt og gjenkjennelig om tilgivelse som
henger sammen med resten av våre erfaringer. Hvor alle våre sider og fortellinger
kan bli favnet, også vårt hat og ønske om
hevn, også vårt mismot og handlingslammelse, både våre erfaringer av å bli utsatt
for urettferdighet og våre egne feilgrep,
vårt rop om å bli frigjort og å komme
videre, og vår fortvilelse over minnene som
ikke forlater oss.
Det er et frigjørende perspektiv at selv om
vi kjenner at vi ikke kan tilgi, kan Gud.
Fremfor alt er dette dagen for å formidle
tilgivelsens mulighet, og Guds raushet som
renner over de målene vi selv ofte møter
hverandre med.
Om sammenhengen
Liknelsen om himmelriket kommer som et
tillegg til samtalen mellom Peter og Jesus.
Peter har fått svar: Sytti ganger sju skal vi
tilgi. Med andre ord et ubegrenset antall.
For å illustrere Guds tålmodighet og grenseløse raushet fortelles en liknelse om
kongen og den gjeldstyngede tjeneren.
Liknelsen reiser noen spørsmål som må
oppklares. Hvilken sammenheng er det
mellom vår tilgivelse av hverandre og Guds
tilgivelse av menneskene? Det er lett å bli
værende i det fokuset som liknelsen ender
med: At Gud behandler oss slik som vi
behandler hverandre. At Guds tilgivelse er
en gjengjeldelse. Dette er en vanskelig
årsakssammenheng, og nærer forestillingen
om en ganske smålig Gud som er avhengig
av et initiativ fra menneskenes side. Også et
annet sted presenterer Matteus en slik
“dersom”- teologi: “Dersom dere tilgir
menneskene den urett de gjør mot dere,
skal også den Far dere har i himmelen, tilgi
dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal
heller ikke han tilgi det dere har forbrutt”,
42
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(Matt 6.14). En slik formanende retorikk er
ikke uvanlig i evangeliene, men det er ikke
dermed sagt at det er en evangelisk motivasjon for å gjøre det gode.
Andre steder er Matteus mer interessert i å
vise at det er en forskjell mellom Gud og
menneskene, og at Guds godhet “overgår”
menneskenes. Dette er en trøst: (“..hvor
mye mer skal ikke da den Far dere har i
himmelen gi gode gaver til dem som ber
ham”, Matt 7.11), og det skal være et forbilde: (“...dere har hørt det er sagt: Du skal
elske din neste og hate din fiende, men jeg
sier dere, elsk deres fiender og be for dem
som forfølger dere”, Matt 5.44). Det er
nettopp denne forbildetanken som også er
liknelsens hovedfokus. Det er en sammenheng mellom hvordan vi selv er blitt tatt
imot og hvordan vi skal møte andre.
Utgangspunktet er at vi blir møtt med Guds
grenseløse tilgivelse og raushet på nytt og
på nytt, derfor skal vi møte hverandre på
samme måte. Et fokusskifte fra dersom til
derfor kan synes nødvendig.
Gjengjeldelse og gjensidighet
Et fokusskifte fra gjengjeldelse til gjensidighet er også en måte å åpne opp tolkningen av liknelsen. Liknelsens styrke er
framstillingen av denne tjeneren som
opplever å være på begge sider av tilgivelsens umulighet/mulighet. Gjeldens
størrelse er gedigen, og herren/kreditoren
setter i gang tiltak for å inndra det han har
utestående. Men tjeneren opplever det
umulige: Han får ettergitt gjelden! Han får
mer enn han spør om, han ber jo bare om å
få mer tid, mer tålmod. Så blir tjeneren
plutselig en fri mann og han møter sine
egne skyldnere, han har byttet side. Nå har
han selv mulighet til å vise raushet og å
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tilgi. Men det er ikke måte på hvor kjip den
usle tjeneren er! Uten tegn til barmhjertighet tvinger han skyldneren sin å betale
tilbake fillesummen. Så fort glemte han at
han selv hadde vært på den andre siden. Så
fort glemte han hvordan det var å bli møtt
med det utenkelige. Så fort glemte han sin
egen sårbarhet.

Bot og bededag
30. oktober 2005

Å være avhengig av hverandres raushet
I løpet av livet opplever vi å være på begge
sidene. Både den som blir utsatt for urettferdighet og den som selv gjør feilgrep. Vi
ber om å bli tilgitt, og en annen gang er det
vi som blir spurt om å tilgi. En forståelse av
at vi er avhengige av hverandres raushet
kan være med å gi oss retning på hvordan
vi kan møte hverandre. Likeens at vi alle er
avhengig av noe utenfor oss selv for å både
gi og ta imot tilgivelse. Vi støter på både
våre egne begrensninger og andres smålighet når det handler om å tilgi. Noen
ganger er det grunner for å sette grenser.
Det er ikke alltid like lett å vite når vi skal
åpne oss og når vi skal verne oss for hverandre, når vi skal tilgi og når vi skal la tilgivelsen vente. Denne dagen ber vi om å få
innsikt og dømmekraft (j.fr leseteksten Fil
1.9-10) for å finne ut av den grenseløse
rausheten og rausheten med grenser.

Det nye kirkens hus i Oslo, hvor jeg har
min arbeidsplass, ligger i et strøk hvor
rusmissbruk, prostitusjon og generell
elendighet når overflaten på en svært
konkret måte. Før leietagerne i huset (ulike
kirkelige organer og organisasjoner) flyttet
inn, ble det et diskusjonstema om vi skulle
ha en bestemt politikk for hvordan vi skulle
forholde oss til denne situasjonen generelt
og menneskene spesielt. Samtidig skulle
sikkerheten for husets eiendommer og den
enkeltes behov for opplevd trygghet
ivaretas. Den doble problemstillingen vi
som enkeltmennesker hadde blitt
konfrontert med ved tidligere møter med
ulike former for menneskelig elendighet
skulle inn i samboerskap med alle de
andres eventuelle frykt, medmenneskelighet og opplevde “kristne plikt”.

Salmetavle
NoS 715
NoS 708
NoS 709
NoS 657
NoS 494
Valborg Orset Stene er studentprest på
Høgskolen i Oslo,
e-mail: studentpresten@hio.no

Prekentekst: Luk 18,1-8
Lesetekster: Jes 59, 1-4. 8-9. Gal 5, 16-24
Av Bjarne Kjeldsen

Nettopp dette at et kirkens hus måtte tenke
og handle rett i en slik kontekst så ut til å
være et imperativ for mange. Men hvordan
skal man oversette denne type samvitighetsøvelser til et språk som passer i husleiekontrakter eller referater fra møter i
leietagerforumet? Hvordan finner slike
spørsmål sin plass i moderne, profesjonell
drift av næringseiendom? Hvordan utvikler
man et adgangskontrollsystem som gir vårt
flotte IKT-utstyr nattero, men som samtidig
evner å vise barmhjertighet? Hvordan skal
vi lære opp en resepsjonstjeneste som med
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troverdighet kan møte de som sliter med et:
”Både vi og Jesus elsker deg, men her kan
du ikke være, vi har ingen ting å gi”?
I vårt umiddelbare nabolag har Kirkens
bymisjons Lønn som fortjent holdt til. Dette
er et fleksibelt sysselsettingstiltak hvor
arbeidsledige med rusproblemer har ryddet
fortau og på andre måter jobbet med å forskjønne strøket. Arbeidet har blitt utført på
oppdrag fra gårdeiere og gitt deltagerne et
alternativ til tigging og vinningskriminalitet og gitt en følelse av å fylle dagen
med noe meningsfullt. Videre har samme
organisasjon, i tillegg til en rekke andre
kristelig funderte organisasjoner, et utstrakt
arbeid blant byens hardt prøvede her i
strøket: Fra varmestuer via helsetjenester til
generell omsorg og tilstedeværelse. De diakonale utfordringer nøden gir kirken og den
enkelte kristne samvittighet, ivaretas allerede av svært profesjonelle, dyktige aktører. Skulle Kirkens hus, som uprofesjonelle,
organisert på direkte uegnet vis, ta opp
”konkurransen” med disse så snart det kiler
i samvittigheten?
I prekenteksten for bots og bededag fortelles det om en dommer som hjelper en
annen for å sikre egen trygghet og fred. Det
ligger ingen empati, sympati eller noen
form for medmenneskelige føleleser i bunn.
Han snarere understreker at det gode han
måtte gjøre er på tross av hva Gud måtte
forvente av ham eller hva hans neste måtte
ha behov for. Hadde han vært kun litt utagerende slem, kunne han fungert godt som
filmskurk.
Det er minst to måter å lese denne lignelsen
på. I den ene får dommeren rollen som en
egoistisk, selvsentrert gud. En gud evig
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trøtt av menneskers og gode guders mas.
Retten er først og fremst hans redskap til å
kontrollere menneskene, ikke menneskenes
vern mot urett. Men, selv i en slik virkelighet er bønn i tålmodighet et virksomt
virkemiddel: Ved å stendig legge frem sitt
rettferdige ærend vil man til slutt vinne
frem. Bønnen betvinger at rettferdigheten
vil seire, selv der den urettferdige rår.
Nøkkelen til å nå gjennom er utrettelighet
og tålmodighet, ikke gjensidighet eller tro.
Opp mot dette setter Jesus Gud som kontrast. Rettferdigheten er Guds ønske og
fortjeneste. Det finnes en relasjon mellom
Gud og mennesker. Båndet i denne relasjonen er bønn. Troen gir relasjonen liv. Gud
er avhengig av å møte tro for at hans rettferdighet ikke skal bli en stiv, ube-vegelig
formalisme. Vi må gi ham litt levd liv å
spille på. Vi må by på oss selv, slik Gud byr
på seg selv.
En annen måte å lese lignelsen på er å se
dommeren som et menneske blant mennesker. En som gjennom sin posisjon er gitt
en særlig mulighet til å hjelpe, en særlig
forpliktelse. Det å vise medmenneskelighet
er en nødvendig konsekvens av det å frykte
Gud. Det er en konsekvens av og indikator
på tro. Det er vår ”kristne plikt” å bruke
våre posisjoner, evner og samvittighet til
beste for våre medmennesker. Hvilket sinnelag vi møter vår neste med blir dermed
helt avgjørende: Møter vi våre medmennesker med nestekjærlighet eller tanke om
egennytte? Den siste setningen i denne
teksten er: ”Men når Menneskesønnen
kommer, vil han da finne troen på jorden?”
På hvilken måte kan hver enkelt av oss
bidra til det? Gir vi våre medmennesker
grunn til å tro at man kan nå frem med sitt.
Ikke fordi man maser og er til bry, men
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fordi man rett og slett er et kjærlighetsverdig individ og en Guds skapning?
Bots og bededagen handler om evne og
vilje til å se seg selv, sine egne motiver og
handlingsmønstre. Det blir satt av en
søndag til å ta et oppgjør med seg selv,
legge ting bak seg. En søndag til å rette
blikket mot nye mål, ta fatt på nytt med
blanke ark. Derfor ligger det også et håp i
historien om dommeren: Mennesker
beveger hverandre når de kommer nær
hverandre. Bevegelse gir nye perspektiver.
Nye perspektiver kan gi nye verdier, ny
retning i livet. Vi kan forandre oss.
Bots- og bededagen er også dagen da vi bør
se godt etter om også vi har noe av den
urettferdige dommeren i oss. Vi har alle
muligheter til å være til stede for vår neste,
men skyver den kanskje fra oss, eller kanskje vi ikke ser den. Av og til settes en
rasjonalisering opp som vern: Vi har annet
å bedrive. Tiden går, tidsfristene slår oss i
ansiktet. Praktisk omsorg og verdighetsbyggende arbeid? Vi har da folk til slikt!
Kanskje stiller den urettferdige dommeren
bedre rustet til bots- og bededag enn oss
som i det daglige føler oss nokså empatiske
og gode, men akk så travle. Denne dommeren trenger ikke rive ned kompliserte
rettferdiggjørende byggverk. Hans utfordring blir å se enken i øynene og se sin
egen betydning i hennes liv. Skimte at
hennes avhengighet av andre, av Gud, er et
livsvilkår han deler med henne.
Tilbake til hjørnet Rådhusgata/Skippergata
i Oslo sentrum. Nei, Kirkens hus er lite
egnet som nok en varmestue. Det er
vanskelig å vite hvilken form for bidrag
husets folk konkret kunne bidratt med for

den enkelte rusmissbrukers livskvalitet.
Men gjennom å daglig bli påminnet om at
livet skurer nådeløst mot enkeltmennesker
som sliter, får vi en kontrastbakgrunn for
arbeidet vårt. Teologigymnastiske øvelser
rundt menneskeverd, etikk og kirkens oppdrag blir kjøtt og blod når en bildør slår
igjen bak en prostituert eller et abstinenspreget ungt menneske begår nok et
innbrudd.
Som kirkebyråkrater tror jeg vi må bruke
bots- og bededagen på følgende spørsmål:
Bruker vi ulike praktiske hindre og rasjonaliseringer til å holde på med vårt: Utrede
ditt og betenke datt i de retninger hvor det
finnes midler og en projektor til våre
powerpoint presentasjoner? Eller bruker vi
vår kompetanse, vår stemme og vårt engasjement til å inspirere kirken til å møte
mennesker der de er, til å bli relevant i folks
liv? Er vi med på å gi folk grunn til å tro, til
å være tålmodige, be til vår Gud?
Forslag til kollektbønn
Gud. Vi takker deg for troen. Troen på at
gode ting kan skje, at rettferdighet er
mulig.
Takk for troen på at vi gjennom eget blikk,
evner og hender kan gjøre en forskjell.
Uten tro blir vårt eget arbeid og ansvar
som tåke mellom oss og nesten.
Uten tro gjør vår egen styrke den svake
svakere.
Hjelp oss å handle så denne troen blir en
mulighet i verden, så vi ikke stenger for,
men hjelper din vilje frem.
Amen.
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her hos oss. Her i Skedsmo kirke feirer vi
nok mer alle sjelers dag. Vi inviterer de
pårørende til de som døde det siste året. Vi
leser opp navnene og tenner lys. Og hele
gudstjenesten er preget av minner og
vemod og håp.

Salmetavle
NoS 716
NoS 238
NoS 931
NoS 108
NoS 951
NoS 528
Bjarne Kjeldsen er rådgiver i kirkens
arbeidsgiverorganisasjon
e-post: bjarne2ka.no

Allehelgensdag 2005
6. november 2005
Prekentekst: Matt 5, 1-12
Lesetekster: Jes 49, 8-10. Åp 7, 9-17
Av Jørgen Vik
Inspirasjonen
For et par måneder siden var jeg sammen
med flere kolleger på studietur til Lesbos.
Søndag var det gudstjeneste. Stor messe der
de feiret de lokale helgnene. De bar med
seg relikvier og ikoner og bibel og vandret
ut av kirken i prosesjon. Litani kalte de det.
Forbønn. Halve byen var på beina. Ungene
fra skolen, speideren militæret, politiet,
politikere. Alle var med på prosesjonene
gjennom byens gaten. Underveis stoppet de
opp og ba. For byen og menneskene og
framtida. Dette var det veldig flott å være
med på.
Tankene og drømmene
Nå sitter jeg hjemme i Norge og tenker at
noe liknende må vi få til på Allehelgensdag
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Kanskje kan vi videreutvikle dette. Lage
prosesjon ut av kirka og ut på kirkegården.
Stoppe opp på gravene fra året som gikk.
Stoppe opp og tenne lys. Lese navnet og
minnes i takknemlighet. Eller kanskje det
blir litt for mange stopp. Kanskje en skulle
stoppe ved hver avdeling og be for de som
ble lagt der det siste året. De som ikke liker
tanken på å be for døde kan heller konsentrere seg om å be for de pårørende. Takke
for det lyse og gode som blir stående etter
de som er døde og be for de pårørende. Slik
vil prosesjonen sakte flytte seg fra sted til
sted på kirkegården. Jeg ser for meg noe
vakkert når jeg tenker på menneskene og
sorgen og takknemligheten og lysene og
lyden av salmesang. På vei mot himmelen
med levende lys på alle kanter.
Egentlig skulle en kunne gått prosesjon fra
hus til hus der de døde bodde før. Men
kjenner jeg Norge rett så blir avstandene for
lange. De som bor i by har det fint sånn.
Her bor folk tettere på hverandre og muligheten til å stoppe for hvert kvartal er gode.
Kanskje er det litt langt til gravlunden. Gjør
det på gata. Utenfor husene. Til slutt samles
man foran kirka til bønn for lokalsamfunnet
før prosesjonen beveger seg inn i kirka
igjen. Gudstjenesten avsluttes med nattverd.
Jeg syns selv at dette er en strålende ide.
Men hva skal en preke i en gudstjeneste
som denne. En gudstjenste som beveger .....
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seg ut av kirka og inn igjen? Kanskje om
den store bevegelsen fra denne verden og
til den neste. Om det store mysteriet alle
døde hviler i. Om bevegelsen tilbake
kanskje?
Tekstene er preget av håp. Kanskje selve
prosesjonen og bønnen og lystenningen er
en preken god nok. At håpet formidles godt
nok ved dette? Kanskje en ikke skulle
snakke så mye men heller være stille.
Eller kanskje skulle en snakke litt. Noen
små ord om framtid og håp. Snakket om at
saligpisningene gjelder oss. Oss og dem
som gikk før oss. Det finnes melodier til
saligprisningene. Kanskje kunne en få
organisten til å ordne korsang av disse?
Uansett er det viktig å feire nattverd. Helst
på en slik måte at alle blir med. Ut på
gulvet med intinksjon.
Når det gjelder salmer så tenker jeg at
folketoner skulle kunne passe godt på en
dag som denne. Guds folk synger folketoner. “Med Jesus vil eg fara” og “Eg veit i
himmerik ein borg”, er to forslag. Flere
finnes.
Mange av dem har en sånn fin lengt i seg.
Lykke til!
Jørgen Vik er
prostiprest i Nedre Romerike Prosti
e-mail:Prostiprest.skedsmo@skedsmo.
kirken.no

26. Søndag etter pinse
13. november i 2005
Prekentekst: Luk 17, 20-30
Lesetekster: Am 4,6-8. 12-13 1.Tess 5, 1-5
Av Ådne Njå
26. søndag etter pinse er den nest siste
søndagen i kirkeåret. Temaet er naturlig
nok Guds rike og Menneskesønnens gjenkomst. Nå er det imidlertid ikke slik at
Guds rike og parousien er tidsmessig sammenfallende størrelser, slik jødisk apokalyptikk tenkte seg det. Således er det typisk
for kristen eskatologi når Lukasperikopen
både snakker om Guds rike her og nå og
dets fullendelse i og med Menneskesønnens gjenkomst. Hva er Guds rike? Hva
kjennetegner guds rike? Hvor er det? På
hvilken måte fullendes det? Når fullendes
det?
Denne søndagens evangelium inneholder
en rekke vanskeligheter av rent språkmessig og oversettelsesmessig art. Her skal
jeg bare nevne et par problemer som får
konsekvenser for forståelsen av teksten og
som korrelerer med en generell forståelse
av kristen eskatologi. I bibelutgavene av
1930, 1978 og 1988 er metra paratereseos i
vers 20 oversatt med ”på en slik måte at en
kan se det med øynene”. Oversettelsen er,
selv om den språklig virker nærliggende,
problematisk på mange måter. For det
første henspeiler det greske verbet ikke
først og fremst ”å se” i alminnelighet, men
snarere ”å se nøye etter”. I Lukas brukes
ordet om ”nøye ettersyn” generelt, men
også spesielt om farise-ernes”granskende/
mistenkelige ettersyn” av Jesus (6:7, 14:1).
I perikopen får termen en retorisk dobbel
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klangbunn. Guds rike kommer ikke på en
slik måte at det trengs ”nøye ettersyn”,
verken som granskende eller skeptisk holdning. For det andre, henspeiler altså preposisjonsleddet ikke på en generell forståelse
av at Guds rike skulle være usynlig. Det
ville i så fall stride mot Lukas-evangliets
forståelse av Gudsrikets kjennelighet i og
med Jesu egen person, hans forkynnelse og
frigjørende aktivitet og helbredelser og
videre; Gudsrikets endel-ige, høyst åpenbare fremtreden på den siste dag. Således er
det bedre å snakke om Gudsrikets skjulthet
(altså under sin kjennelighet) enn om dets
usynlighet.
Guds rike er ikke usynlig, men likevel ikke
slik at en trenger å ”se nøye etter” for å se
det. Det er synlig, men skjuler seg for det
skeptiske blikk som ikke tror - for fariseernes blikk. Hva består Gudsriket således
i? Da kommer vi til et annen språkproblem;
nemlig oversettelsen av entos hymon. 1930utgaven har: ”For se, Guds rike er inneni
eder.” 1988-utgaven har: ”... inne i dere.”
1978-utgaven har: ”For Guds rike er
iblandt dere.” Denne siste oversettelsen er
uten tvil den mest dekkende, selv om entos
rent språklig også kan bety ”inni”. Det er
imidlertid utenkelig at Jesus skal snakke
om Guds rike som noe som er inni fariseerne - som i denne delen av perikopen er
de tiltalte. At Guds rike er iblandt dem er
imidlertid nettopp poenget, i og med Jesu
person, forkynnelse og virke. Igjen er det
ikke det usynlige til forskjell fra det synlige
som er poenget, men det faktisk tilstedeværende i og med Jesus til forskjell fra alle
mulige andre alternativer ”her og der”.
Dette gudsrikets realpresens i og med Jesus
korrelerer videre med dets fullendelse, hvor
det heller ikke er det usynlige og
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granskende ”her og der” som er poenget,
men det klare og tydelige: Han som
kommer. Og da, ved parousien, vil det også
for vantroen være utvetydig og klart.
Jeg er temmelig sikker på at vestlig kultur i
stadig større grad preges av en nygnostisk
verdensanskuelse. Kjennetegnene for dette
urkjetteriet strømmer på. Livet søkes utenfor det alminnelige og ”kjedelige”. Å reise
er å leve. Målet er vekst og fremgang.
Kroppen fremmedgjøres i en kultur som
asketisk sulter seg til døde eller alternativt
spyr opp sin ubalanserte nytelse. Og all
mulig ”åndelighet” frister oss til å slå ut
sjelens vinger og fly ut av verden og inn i
en eller annen forløyet pastellverden. Og de
fleste er på let, som det heter. På søken etter
det sanne, det virkelige, det vakre og
deilige. Alt dette holdes i live ikke minst
gjennom mediene og reklamebransjen. ”We
can fullfill your dreams.” ”Because you’re
worth it.” Resultatet, som vi vel er i ferd
med å se, er et oppkomme av selvforakt og
virkelighetsflukt - og følelsen av at livet er
gått fra oss - at vi har liten tid. Vel, vel - det
er mye å si om dette - om skammen over
det alminnelige, om narsissismen og
lengselen etter å flyte bort fra virkeligheten
og inn i drømmen. Men uansett er dagens
evangelium, tatt de filologiske momentene
i betraktning, et godt budskap i den forstand at det ikke er snakk om å lete med lys
og lykte etter sannheten. Sannheten er
“iblant oss” - ikke som et budskap, men
som en kropp som har forløsningens virkelighet i seg – nemlig Jesus selv. Det er
selvsagt ikke et godt budskap for synden
som rastløs leter etter virkeligheten og
begjærer å fly ut i det eksotiske, men det er
et godt budskap for kjærligheten - den som
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alltid er bundet til jorden. Vi trenger ikke
fly ut, men kan motta Jesus der han har sagt
seg å være (sakramentene) og Gudsriket
med ham – og la Gudsrikets krefter få
kjempe gjennom våre liv.

leter etter tegn, ber vi selvsagt med det
gamle maranatha om Kristi endelige
gjenkomst - og dermed også om
skapningens endelige gjenløsning.
Salmetavle

For tiden er der mye klassisk doketisme på
gang både i og utenfor kirken – altså
fornektelsen av Kristi virkelige inkarnasjon
i og med Jesus – som igjen korrelerer med
en fornektelse av Kristi virkelige realpresens i og med sakramentene. Men
samtidig med dette er der også, slik jeg ser
det, en stor porsjon av hva vi kunne kalle
skapelsesdoketisme på gang. Livet og
virkeligheten søkes utenfor eller bakenfor
det alminnelige og gitte. Disse to typer
doketisme er to alen av samme stykke. I
Lukasteksten er der viktige momenter også
hva skapelseslivet angår. ”De spiste og
drakk, giftet seg og ble giftet bort, de kjøpte
og solgte, plantet og bygde.” I teksten har
disse bemerkningene først og fremst
polemiske undertoner. De brydde seg om
livet, men glemte Gud og kom under
vreden og dommen (flommen og ilden).
For så vidt er det tydelig at livet selv ikke
bærer i seg frelsen. Den finnes bare i og
med pakten (som selvsagt ikke utelukker en
mulig apokatastasis - tanke). Men livet er
likevel ikke frelsens motsetning. Gudsriket
er ikke en ny skapelse, men en nyskapelse
av livet – livets gjenløsning, hvorav det
kristne kall ikke er annet enn nettopp i tro
og takknemlighet å tjene livets Gud med å
spise og drikke, gifte og bli giftet, plante og
bygge osv. Sett fra troen side er dette da
også den rette forberedelsen på Kristi
gjenkomst - ikke å lete ”her og der” etter
alle mulige tegn, men å tjene andre smukt,
som det heter i salmen. Men om vi ikke

NoS 586
NoS 259
NoS 884
NoS 950
NoS 634
NoS 639
NoS 19
Ådne Njå er prest og universitetsstipendiat
ved Det teologiske fakultet i Oslo
e-post: adne.nja@teologi.uio.no

Domssøndag
20. november 2005
Prekentekst: Matt 25, 31-46
Lesetekster: Jes 65, 17-19 Åp 20, 11-1
Av Elisabet Yrwing Guthus
Hvor farlig er det?
[---] Og det er svært farlig.
Det er svært farlig.
Overturen er snart over, teppet kan gå opp
for dommedag, synger Ole Paus i det siste
verset i sangen “En liten overture til dommedag” på sin nyeste CD “Sanger fra et
hvitmalt gjerde i sjelen” (Kirkelig Kulturverksted, Oslo 2005). I de tre foregående
vers har han på sin karakteristiske måte
pekt på at “Det er’ke så farlig Det er bare
en aldri så liten overture til dommedag”.
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Men altså, i det siste verset går teppet opp,
og det er plutselig svært farlig...
Er det slik vi tenker om dommen i vår tid?
Hvem er dette farlig for? Og, er det egentlig
farlig? Hvilket gudsbilde gis? Er det slik vi
ønsker å formidle kjærlighetens
evangelium siste søndag i kirkeåret?
Søndagen kalles også domssøndagen. I den
katolske kirke kaller man denne dagen
Kristi Kongefest. Det er en interessant
kontrast til vår lutherske tilnærming. Fest,
glede og hvitt som liturgisk farge. Håp og
forventning. (Se videre på www.katolsk.no/
biografi/kr_konge.htm) Uansett hvilken
betegnelse vi anvender, tenker jeg at det
aller viktigste - også denne dagen, er at det
er Jesus som skal være i fokus for oss. Den
korsfestede og oppstande Jesus Kristus. Vi
venter på Jesus som vår frigjører.
Fra den afroamerikanske tradisjon kan vi
også hente inspirasjon til å fokusere på
Jesus som frigjører denne dagen. Ikke bare
i deres religiøse tradisjon, men også for
eksempel i musicaler som ’Showboat’
kommer dette perspektivet frem. I
Hammerstein & Kern’s “Ol' Man river”, en
av gjennomgangsmelodiene i nevnte
musical, er dommedag tilstede på denne
måten:
Colored folks work on de Mississippi
Colored folks work while de white folks
play. Pullin' dem boats from de dawn to
sunset Gittin' no rest till de Judgement
Day.
For meg representerer dette et helt annet
gudsbilde enn det jeg aner hos Ole Paus.
Jeg undrer forsiktig om ikke våre fargede
brødre og søstre virkelig lever med et stort
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håp om at dommens dag er Kristi Kongefest på en slik måte at det gjør noe med
livene deres. Fordi Gud virkelig er
kjærlighet!
Siste søndag i kirkeåret - det betyr jo også
at vi står foran et nytt kirkeår. Vi ser med
forventning frem mot advent og Jesu
komme. Vi avslutter ett kirkeår i spenningen mellom alt det gamle vi ikke kan
gjøre ugjort og det nye vi kan sette vårt håp
til.
I dag er det alvor
Bibeltekstene denne dagen er preget av
alvor. Alvoret er i vår kirkes tradisjon i
sterk grad knyttet til den siste store dommen. Mange kunstnere – i litteraturen og i
malerkunsten - har gjennom historien
skildret hvordan de - preget av den tiden de
levde i - ser for seg den ytterste dagens
dom.
I Storkyrkan i Stockholm henger det et
voldsomt stort 1600-talls maleri som forestiller den siste dommen. Nederst i det
enorme bildet har kunstneren fremstilt
hvordan han tenker seg helvetet, mennesker
som plages og mishandles på det
grusomste: Det er nesten så man hører skrik
og kjenner lukten av ild og svovel. Øverst
opp i maleriet er Jesus - han ser på det som
skjer i bildet.
Stockholms biskop, Caroline Krook skriver
i sin bok “Tankar om Herrens hus”
(Bokförlaget Prisma, Stockholm 2003) om
en gruppe barn som var på besøk i Storkyrkan. En av prestene lot dem se maleriet
et stykke på avstand slik at de kunne
fokusere mer på Jesus enn på alt det
grusomme, og så spurte han dem: Hva tror
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dere Jesus sier? Barna var stille en lang
stund, skriver hun, før en av dem sa
forsiktig: Så får man inte göra med
människor! Hvordan formidler vi som
kirke i dag kjærlighetens evangelium i vår
tid? Hvilket gudsbilde preger vår forkynnelse denne dagen? Er Gud kjærlighet også
den siste dagen i kirkeåret og på dommens
dag, eller henter vi fortsatt inspirasjon fra
den 50-tallets helvetesdebatt, “for sikkerhets skyld”?
Forventning
Matt. 25, 31-46 er særstoff hos Matteus.
Jesus eskatologiske tale, er i følge Matteus
den siste talen Jesus holdt til disiplene før
påskens dramatiske hendelser. Disiplene
som Jesus talte til, hadde valgt å følge ham.
Mange av dem hadde forlatt alt de eide,
sluttet i jobbene sine og trasket rundt
sammen med ham på støvete landeveier i
mange uker og måneder. De hadde levd nær
Jesus - kanskje sett de fleste undrene, hørt
talene hans og levd livet sitt sammen med
ham. De hadde nok selv gjort mange gode
gjerninger også sammen med Jesus - i alle
fall hadde de sett hvordan Jesus møtte
menneskene, så dem og verdsatte dem.
Hvilken bakgrunn hadde de i møte med
disse ordene? Almene jødiske domsbilder
og forventninger gikk ut på at når to flokker
ble skilt i dommen, skulle israelittene stort
sett stå som de rettferdige og den gruppen
jødene kalte hedninger, skulle stå som
syndere. Jesus endrer dette ved å si at det
avgjørende blir hvordan vi alle har forholdt
oss til ham – representert ved dem han
kaller disse mine minste. ( For mange gode
detaljer, se Nils Alstrup Dahl: Matteusevangeliet- en kommentar. Akademisk
Forlag, Haugesund 1998, ss. 400-404). Det
virker nesten som om Jesus i sin eskatolo-

giske tale riktig vil understreke og si til sine
nærmeste medarbeidere at selv om dere er
disiplene mine og har fulgt meg tett på
lenge, så er det ikke det i seg selv frelsen er
knyttet til. Dommen skjer på bakgrunn av
gjerninger, men samtidig gir ikke Jesus
plass til gjerningsrettferdighet – de som har
gjort de gode gjerninger, vet ikke selv at de
har gjort nettopp det!
«Når så vi deg fremmed og tok imot deg,
eller uten klær og kledde deg? Og når så
vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?».
«Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde
mot en av disse mine minste brødre,
gjorde dere mot meg.»
Her finner jeg tekstens innerste kjerne.
Jesus som kort tid etter denne talen skal
stille seg helt solidariske med alle nødlidende uavhengig av kategori og tid, ta på
seg alle våre synder, identifisere seg helt
med våre nederlag, våre svik, alt vi har
forsømt, all manglende kjærlighet og all vår
utilstrekkelighet, utfordret disiplene den
gang og oss i dag som kirke til å synliggjøre troen på ham i verden. Her hvor vi er.
Vi utfordres i dag ikke til det umulige men
til noen gjerninger som vel egentlig kan
oppsummeres som å vise nestekjærlighet.
Poenget er ikke at gjerningene i seg selv gir
frelse. Frelsen er knyttet til troen på Jesus,
og disse gjerningene er en effekt av troen.
Martin Luther som var så opptatt av at vi
blir frelst ved troen alene, sa samtidig at
troen aldri er alene – den er sammen med
kjærligheten. Paulus understreker det
samme når han skriver i ett av brevene sine
“her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet”
(Gal 5,6). Kanskje er vi mennesker selv
dypest sett våre egne mest kritiskdommere?
Kanskje er det slik at kampen 1. søndag i
advent mellom gode og onde krefter i første
NYTT NORSK KIRKEBLAD NR. 7/2005

51

GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

rekke skjer i oss mennesker? Kanskje er det
slik at Jesus, slik kunstneren fremstilte ham
i det gamle maleriet, ser “helvetet” slik det
fremstår i vår verden i dag; der mennesker
blir torturert, lider i flyktningeleirer, sulter
eller lever i smerte og håpløshet. Jeg tenker
at dette er å være underlagt “syndens og
dødens lov” så lenge vi lever i en verden
med dens tvil, angst, lidelse og dø, men
med oss i dette har vi Jesu løfte at han er
med oss alle dager inntil verdens ende. I
dette perspektivet tror jeg Jesu gjenkomst
blir virkelig frigjøring, fordi frelsen er
knyttet til troen på Jesus.
Og glede!
Her kan vi kanskje også sende et blikk
tilbake til 22. s.e.pinse og teksten fra
Johannnesevangeliet hvor Jesus minnet oss
om at hans oppdrag ikke er å dømme
verden men å frelse verden. (Joh 12,47 (fra
2. lesetekst)). Her finnes hele grunnen for
det håp vi som kristen kirke bygger vår tro
på, tenker jeg. Og, derfor blir også siste
søndag i kirkeåret en dag preget av
forventning og glede. Alvoret, regnskapet
og selverkjennelsen kan eksistere sammen
med festen og gleden - nyttårsaftens ettertenksomme refleksjon balanseres av
forventning og håp. Håp og forventning om
at Jesus en dag skal komme igjen - til en
dag hvor intet mer er farlig. Til en dag hvor
alle kan hvile. Til en dag hvor det en gang
for alle fremgår at Guds kjærlighet er
sterkere enn døden. Til en dag hvor Jesus er
vår endelige frigjører og alle ting blir nye.
Den kommer, den kommer, den dag som
vi venter,da himmelens Herre er konge
på jord da kjærlighet seirer og verden
forenes og folkene benkes ved
brudgommens bord den dag som gir svar
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på de helliges bønner da Kristus vår tro
med beskuelse lønner.
(NoS nr. 860 v.3)
Kollektbønn
Herre,vi har fulgt deg et helt kirkeår,
fra fødsel til død og oppstandelse
Og i den voksende troens liv.
Nå ber vi; Fyll oss med glede og håp
foran det kommende år
Og foran det evige liv.
I Jesu navn.
Amen.
Fritt oversatt fra Den svenske Gudstjanst
(Origo 1993, s.227).
Tips for videre inspirasjon
Sommerlandet av Eyvind Skeie (Også som
CD fra Kirkelig Kulturverksted 2004)
Kjetil Grandal: En kjærlighet med rom for
alle? Apokastasistanken i lys av gudsbildet
med henblikk på moderne protestantisk
teologi. Unipub forlag, Oslo 2000.
Salmetavle
NoS 259 v.1 til 2
NoS 259 v.2 til 3
NoS 259 v.3 til 4
NoS 259 v.4 til 5
NoS 259 v.5 til 6
NoS 259 v.7 til 8
NoS 860
Elisabet Yrwing Guthus
kapellan i Holmlia prestegjeld og
bedriftsprest/prosjektleder
i Oslo bispedømme
e-mail: kapellan.holmlia@kirken.oslo.no
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1. søndag i advent
27. november 2005
Prekentekst: Luk 4, 16-22
Lesetekster: Sal 24. Åp 1,1-5 (6-10)
Av Birgitte Lerheim
Til teksten
Sjølv om evangelieteksten for 1. søndag i
advent endar med v. 22, finn eg det tenleg å
sjå denne perikopen i samanheng den påfølgjande delen av kap. 4. I motsetnad til
dei andre synoptikarane (sjå Mark 6,1 - 6a
og Matt 13. 53 - 58), plasserer Lukas denne
forteljinga i starten av Jesu virke. Sams for
alle tre framstillingane er variantar av konklusjonen - som sikkert var eit ordtak før,
og som i alle fall har vorte det etter Jesu tid.
Ingen profet er velkomen på heimstaden
sin. Lukas si framstilling av denne
hendinga er vidare enn dei vi finn hos
Markus og Matteus. Det blir ikkje berre
sagt noko om at Jesus er profet, men at
dette profetiske er ein Messias - kvalitet.
Gjennom å gjere profeten sine ord til sine
eigne, framstår Jesus sjølv som profet, og
understrekar dette sjølv i v. 21. Anden
“som er over meg” peikar vidare mot pinsehendinga som vi finn lenger ute i Lukas/
Acta, og sjølve salvinga peikar mot Messiastittelen: Kristus, den salva.
Men evangelisten sitt poeng er ikkje berre
at Jesus er Messias, men å seie noko om
kva slags Messias Jesus er. Såleis blir
denne perikopen sin funksjon hos Lukas
ein introduksjon til og eit førevarsel om kva
Jesu gjering inneber. Fangar skal få fridom,
blinde skal sjå, trælar skal løysast - noko vi
i fullt monn kan lese om seinare i Lukas-

Acta. Vi anar konturane av han som er
Messias for dei utstøytte.
Med at Jesus i v. 25-27 samanliknar seg
med profetane Elia og Elisja, blir det spela
på at begge desse profetane henvende seg
ikkje berre til Israel, men og til heidningfolka - enka i Sarepta og syraren Na’aman.
Ei vanleg typologisk lesing av Luk 5. har
vore som følgjer: Nasaret (som avviser
Jesus, v. 29) viser til jødane som avviser
evangeliet, Kapernaum (som tar imot Jesus,
v. 41) viser til heidningane.
Til dagen
Dette skal vere ein dag der forventningane
står i høgsetet. Vi skal gle oss over dagen
og gle oss til den forståande julefeiringa.
Samstundes minner den liturgiske fargen
oss - lilla - på alle dei atterhalda som ligg i
forventninga. Sånn sett har dagen ein
dobbel grunntone i seg. Vi får smake på
kakene før festen. Men tida for festen er
likevel ikkje komen. Og er det ikkje det ei
gudsteneste eigentleg skal vere, ein forsmak på det som skal kome?
Mange kyrkjelydar feirar familiegudstjeneste, og lystenninga bør då få ein sentral
plass i gudstenesta. Å tenne adventslys er
noko vi gjer både heime og i kyrkja. Det
bør leggast arbeid i utforminga av kransen
og i utvalet av lys. Eyvind Skeie sin lystenningssang står godt til dagens tekst. Eller så
kan kransen til og med lagast i kyrkja, t.d.
gjennom ei dramatisering av denne forteljinga om adventskransen og symbolikken
som ligg i lys og krans som finnest her, og
som synginga av NoS 12 kan inkorporerast
i: www.eventyr-online.dk Adventskransen
_Jule.904.0.html
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I ei “vaksenpreike” over dagens tekstmateriale ville eg ha konsentrert meg meir om
sjølve gåva og mottakinga enn å stresse
kven som tar imot og ikkje tar imot.
Å framheve det fortreffelege i eigen
tradisjon ved å devaluere andre (jf. den
tradisjonelle typologiske lesinga av den
utvida versjonen av dagens tekst) er ei
sjuke som stadig heng i oss som kristne
forkynnarar, og det er ikkje problemfritt.
Samstundes ligg dette med at det faktisk er
tale om eitt eller anna skilje her så sterkt i
sjølve tekstane: Dei viser Jesus som “a
prophet whose ministry creates a division
among God’s people” (Luke T. Johnson).
Difor kjenner eg at det bør grunnast over
korleis dette skiljet trer fram, kva markørar
dette skiljet har. Den lukanske Messiasframstillinga henvender seg på ein sterk
måte til utstøytte og undertrykte. Lamme
og spedalske blir friske og reine. Jesus
reiser opp menneske til å bli subjekt i eigne
liv (eg vedgår at å formulere det på dette
viset kan hende er ei modernistisk projisering, men likevel...). Å reise opp menneske slik Jesus gjorde det er evangelisk. Å
bli reist opp som menneske er ein forsmak
på æva, og å ei profetisk, grenseoverskridande hending. Ein Gud som vil dette, vil
vel!
Det leier meg til spørsmålet om sann Gud
vs. falsk Gud/avgud. Advent er både ventetid og forventning. Dette kan vi bruke til å
seie både noko om kva vi ventar på: At
Messias skal kome og kva vi forventar oss
av Messias. Då kan vi ta til i Luther si
forklaring til det 1. bodet (fritt attergjeve):
Ein Gud er det vi forventar oss alt godt av,
og som vi tar vår tilflukt til i all naud. Det
hjartet ditt stolar på, er din Gud.
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Oppfordringa denne første adventssøndagen i 2005 må bli: Opne dørene og ta
imot den som vil deg vel, den som reiser
opp og gjer deg heil.
Salmetavle
NoS 12
S97 2, 1
S97 222
NoS 6
NoS 18
NoS 634
NoS 19
Birgitte Lerheim er universitetsstipendiat
ved Det teologiske fakultet i Oslo
e-post:_birgitte.lerheim@teologi.uio.no

2. søndag i advent
4. desember 2005
Prekentekst: Luk 12, 35-40
Lesetekster: Joel 3, 3-5. Hebr 10, 35-39
Av Brita Hardeberg
Forventning bortenfor jul
Adventssøndagene har ulike preg: Jesus
kom en gang, han kommer i dag, han
kommer igjen. 2. adventssøndag ivaretar
det siste. Jesus er kongen som skal komme
igjen for å dømme levende og døde. Vi er
langt bortenfor julen og juleforberedelsene
- inne i temakretsen til siste søndag i kirkeåret. En gang blir den siste advent, tiden tar
slutt. Tekstene understreker både alvor og
forventning til gjenkomsten. Men gleden er
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sterkere fremme denne dagen enn på domssøndag.
Prekenteksten er et av tekstvalgene både i
den gamle og den nye gravferdsliturgien. I
den gamle ble lesningen innledet med
følgende ord: La oss så høre hvordan Jesus
Kristus formaner oss til å være beredt så vi
kan møte ham med glede. Setningen
summerer langt på vei opp dagens slik den
tradisjonelt har vært preget.
Vær beredt!
Prekenteksten understreker et sentralt
forhold: Disiplene må være beredt når
Jesus kommer! Teksten hører til den reiseberetningen hos Lukas 9,51-19, 27. Kap. 12
gjengir disippelundervisning. Konteksten
er full av prekentekster, i Lukasversjonen
eller Matteusversjonen er nesten hele kapittelet med i tekstrekkene. Det sier noe om
hvilken betydning kirken har gitt disse
Jesusordene.
Kap. 12, 1-34 utfordrer Jesus disiplene til å
være fri fra bekymring av ulike slag. Dette
kan brukes i prekenen for å gi eksempler på
hva det vil si å være beredt, se nedenfor.
Vår tekst kan deles i tre
En formaningsdal (v. 35-36) som har med
beredskap å gjøre. Disiplene er tjenere i
Herrens hus. De skal holde huset, altså
denne tilværelsen/verden, i orden til Herren
kommer hjem. Å spenne beltet om livet
handler om å organisere klærne slik at man
er klar til innsats, jf. også 2. Mos 12,11 ff. Å
holde lampene tent handler om å være
våken, jf. lignelsen om brudepikene i Matt
25, 1-13. I tempelet ble lyset holdt brennende hver natt i den Helligste foran tempel-

forhenget, se 2. Mos 27, 20f: 3. Mos 24,24. Merk at bilder med lys alltid forutsetter
et mørke og en kamp.
En saligprisningsdel (v. 37-38) over alle
lykkelige mennesker som er våkne og klar
når Herren kommer. Da skal disiplene
oppleve at rollene snus om slik evangeliet
alltid snur opp ned på våre tanker og
normer. Det er ikke vi som tjener Gud, men
Gud som tjener oss. Men ventetiden kan bli
lang (selv om han først kommer i andre
eller tredje nattevakt).
En brå vending (v. 39-40) med nye bilder:
Herren vender hjem som tyv. Bildet understreker det uventede, tidspunktet Jesus
kommer lar seg ikke beregne. Bildet understreker også alvoret for de tjenere som ikke
er på post. For dem blir Jesu gjenkomst
som et innbrudd eller angrep.
Hva betyr det?
For noen år siden (1997) valgte Vårt land å
markere denne søndagens tekst med å
spørre en del kristne ledere om å si noe om
når Jesus kommer igjen. Flere av dem
dristet seg til å spå at Jesus kommer
allerede i vår generasjon. Sant og si har jeg
lite til overs for slike spekulasjoner om år
og tall. Dem har vi sett mange av i
historien, ikke minst i forkant av hundreårsskifter og tusenårsskifter. Lite relevant
er det også i forhold til v. 39. Men kanskje
et startpunkt for en preken? En ting er
viktig i teksten: At Jesus kommer. En gang
skal hans kjærlighetsevne og rettferdighetssans igjen være hos oss.
En dag skal sannheten komme for en dag
og lyset skinne. Det er en stor tanke. Ikke
glem at dette skal skje, våk og vent!
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Men hva vil det si å leve våkent og
ventende? En måte å konkretisere det på
kan være å hente eksempler fra første del
av Luk 12, og konkretisere inn i vår tid:
v. 5 formaner oss til ikke å være redde for
mennesker, men frykte Gud. Menneskefrykten får oss til å tilpasse oss, være strømlinjeformede, ikke engasjere oss for mye,
ikke vise hva som bor i oss.
V. 8 formaner oss til å bekjenne Jesus for
våre medmennesker. Det handler om å våge
å vedstå oss av vi har bruk for en frelser og
ikke er ufeilbarlige. Det kan i praksis bety
at vi våger å be vår samlever om tilgivelse
når vi har gjort en feil, at vi våger å vedstå
oss at vi trenger å be Gud og mennesker om
hjelp, at vi våger å søke ny innsikt og velge
det rette, selv om det betyr at vi må
forandre mening.
V. 21 formaner oss til å avstå fra pengebegjær og i stedet dele våre materielle
goder med dem som har mindre enn oss, v.
33. Dette er konkret å forstå. Den som
venter på Jesus skal dele. I praksis betyr
dette å sette menneskelige verdier foran
inntjening og grådighet, privat og i samfunnet. Foreldre utfordres til å velge
samvær med barna i stedet for overtid.
Pensjonister til å dele kapitalen i stedet for
å la det hope seg opp på konto. Utfordringen til oss rikinger er stor. Mottakerne
er mange, både nært og fjernt.
V. 22 ff. utfordrer oss til å være uten
bekymring. Det er ingenting som tyder på
at vi lever i en bekymringsfri del av verden,
til tross for økonomisk handlefrihet.
Kanskje er den største bekymringen
mangel på nære relasjoner, på noen å høre
sammen med, bli gammel med, få med
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følelse og oppmerksomhet fra. Den som er
beredt, kan finne hvile i troen på Guds
omsorg. Å leve våkent og ventende i det
daglige er en måte å møte seg selv og sine
medmennesker på.
Det er nødvendig å få frem evangeliet i
teksten: Herren som lar tjenerne gå til bords
og selv varter dem opp. Vi kan glede oss til
Jesus kommer. For han kommer ikke for å
trekke oss til regnskap for alt vi ikke får til,
han kommer for å være god mot oss. Det
siste Jesus gjorde før han døde var å vaske
disiplenes føtter og dele brød og vin med
dem. Det vil han fortsette med når han
kommer igjen. Han kommer for å gi oss alt
vi lengter etter.
Skal vi markere freds og menneskerettssøndag?
Før vi skriver prekenen er det viktig å velge
hvilken type gudstjeneste vi skal ha. Mange
menigheter velger å følge oppfordringen
fra kirkerådet om å feire menneske
rettssøndag denne søndagen. Også i år er 2.
søndag i advent valgt, selv om 3. søndag i
advent ligger nærmere 10. desember og
utdeling av fredsprisen. I skrivende stund er
materiell ennå ikke langt ut på www.
kirken.no, men det er på plass når dette
leses. Forhåndsomtalen forteller at man i år
har valgt å rettes særlig fokus mot asylsøkere, flyktninger og tatere, deres
menneskeverd og krenkelse av deres
menneskeverd.
Det er ikke uten videre lett å bruke dagens
tekster dersom vi skal markere menneskerettssøndagen. Ofte har materiellet som har
vært sendt ut sett bort fra de oppsatte
tekstene. Vi får se hvordan man løser dette i
år. En innfallsvinkel dersom vi velger å
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kombinere, er ganske enkelt å ta utgangspunkt i den inspirasjon og kraft til å kjempe
for rett og rettferd i denne verden som
ligger i budskapet om at Jesus kommer
igjen for å gjøre alle ting nye.
Hos oss skal vi ha lysmesse for og med
konfirmanter og eldre ungdommer denne
dagen. Tematisk er det enkelt å kombinere
lysmesse med menneskerettssøndag:
Kristus er verdens lys og vårt lys. I adventstiden venter vi på Jesus som skal fødes/
komme. Jesus kom for å bringe rettferdighet og fred til menneskene. Osv. På
kirkerådets nettsted ligger fortsatt et forslag
til lysmesse med tema barns og unges
menneskeretter fra 2. søndag i advent 2003.
Det hadde jeg nytte av det året.
Salmetavle
Valg av salmer er avhengig av type
gudstjeneste. Mange adventssalmer
fungerer godt. Jeg er glad i Ellingsens
våkesalme NoS 733, den kommer jeg
liksom ikke forbi. NoS 860 kan godt
brukes. Til nattverd velger jeg NoS 642.
Kollektbønn
Kollektbønnen er for tung og utilgjengelig.
Kunne vi ikke bare be en enkel bønn om å
få nåde til å tro at Jesus Kristus en dag skal
komme igjen? Det er mer enn nok!

Brita Hardeberg er sokneprest i
Ilen menighet i Trondheim
e-mail:_brita.hardeberg@kirken.
trondheim.no

3. søndag i advent
11. desember 2005
Prekentekst: Matt 11, 11-19
Lesetekster: Jes 40, 1-8. 2 Pet 1, 19-21
Av Sunniva Hognestad Johnsen
Tema
I det store og det hele tenker jeg at dagens
tema er: hvem er Johannes og hvem er
Jesus, og hvilket grenseskille markeres
mellom den gamle og den nye tid gjennom
dem. Beskrivelsen er lagt i Jesu munn. Les
parallellen i Lukas 7.24-35 og 16,16. (1930
oversettelsen har en interessent ulik ordlyd
på noen av de vanskeligste versene.)
I forkant
Jesus taler til folket om Johannes i vers
11,7 (etter å ha snakket med Johannes sine
disipler. De har spurt Jesus hvem han er.)
Jesus har avslørt folkets nysgjerrighet om å
gå ut i ødemarken for å titte på en profet, og
nå følger Jesus opp med å fortelle om
Johannes storhet.
Teksten
Teksten tok pusten fra meg ved første
gjennomlesning. Derfor utdyper jeg
versene med kommentarstoff som forhåpentlig vil hjelpe prekenarbeidet denne
adventssøndagen. Vers 11. fremhever det
avgjørende tidsskillet som er mellom
Johannes og Jesus. 4 Matteuskommentarer
er enige i at meningen med verset og neste,
er uklar. Johannes plass i himmelriket har
vært tolket som uttrykk for å være den
minste disippel, en som er mindre enn
Jesus, parallell med Moses som ikke fikk
være med helt til slutt og at det snakkes om
himmelriket som noe fremtidig. Men
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essensen det enes om, er at Jesus fremhever
storheten i det Johannes gjorde og det totalt
nye som kommer i forkynnelsen av Guds
rike. Johannes sees på som høydepunktet
og sluttpunktet i den gamle pakt. Han er
den største av alle mennesker i historien.
(“Født av kvinner” uttrykker “av alle
mennesker”.)
Hvis man tenker himmelriket som et nåtidig fellesskap, kan det at Johannes
beskrives som minst, vise til at han snart
skal dø og ikke får se utbredelsen og
fruktene av sin forkynnelse om himmelriket som ekspanderer fundamentalt
gjennom Jesus.
Vers 12. (er fristende å hoppe over siden
betydningen er meget uklar). Verset kan
være ment negativt mot dem som motsatte
seg Jesu forkynnelse om Guds rike. Guds
rike har fiender, og fiendene er de som på
forskjellige måter prøver å hindre andre i å
komme inn i det. Verset kan være ment som
en understrekning av det dagens prekenperikope handler om nemlig all den motstanden og fiendtligheten forkynnelsen om
himmelriket vakte hos dem som faktisk
trodde Jesus og Johannes var profeter. Fra
Johannes dager av er det vold, avvisning og
avstraffelse mot dem som tilhører himmelriket og mot himmelriket i seg selv. Og
verset med så mange negativt betonte verb
understreker at alle voldelige forsøk på å
tvinge himmelriket inn til folk faktisk
ekskluderer fra å få en plass i det. (Tror
ikke Olav den Hellige tolket verset slik da
han satte i gang å kristne Norge.)
Vers 13-15. forteller at det Johannes gjør er
å fullføre den sammensatte profetien fra
Mal 3,1 og Ex 23,20. Johannes identifiseres
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som forløperen for Messias slik det ble
forventet at Elia skulle komme tilbake fra
himmelen (han ble tatt opp i av en ildvogn i
2. Kong 2,11) og forberede Guds avgjørende frelsesåpenbaring (Sir 48,9-11).
Dette er den kristne tolkningen av døperskikkelsen. Johannes så trolig ikke på seg
selv som endetidens sendebud/ Elia, jf Joh
1;21, 25. Mange i alternativ bevegelsen vil
kanskje bruke verset til å argumentere for at
reinkarnasjon er noe selv kristne kan tro på.
Men Johannes er ikke den reinkarnerte
Elia! Han er den som bringer profetien om
Elia til sin oppfyllelse.
Versene handler om en hemmelighet som
det er opp til hver enkelt å velge å høre og
tro på. Jesus antar at det er noen av dem i
menneskemassen.
I vers 16 - 19 snakker Jesus til sin egen
samtid (kalt ’denne slekt’. Dette brukes ofte
når Jesus refser noen for å være vantro
12,39ff og 17,17.) om deres forhold til
Johannes og seg selv. Han sammenligner
dem med barn der leken er stoppet opp. En
del av barna vil verken leke bryllup eller
begravelse. ’Denne slekt’ er barna som ikke
vil leke. Invitasjonen til dans viser til Jesu
festlige væremåte og invitasjonen til sorg
viser til Johannes asketiske livsførsel. Et
poeng er å vise hvor lunefull “denne slekt”
er - først vil de det ene og så det andre og
forlanger at en skal danse etter deres pipe.
De er kranglete. Sammenligningen svarer
til folkets klager over botsalvoret til
Johannes og livsgleden til Jesus. Begge
deler støter ’denne slekt’. En kommentar
(D. Patte) mener at samtiden avviser
Johannes og Jesus ikke først og fremst ut
fra måten de oppfører seg på. De tror helt
klart at begge er profeter. Men klagingen
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over sånn de er, er kun et skalkeskjul. Det
som virkelig opprører dem og som de
ønsker å ta avstand fra, er begges forkynnelse om himmelriket og dets komme.
Vers 19 b stiller på gåtefullt vis Jesus og
Johannes sammen tross forskjellene som
fremheves i versene før. Johannes og Jesus
har representert Guds visdom, og (den
personifiserte) visdommen fikk rett selv om
den har møtt motstand i Guds folk. ’Har fått
rett’ kan uttrykke det tidløse og peke frem
mot Guds dom .Oppførselen og gjerningen
til Johannes og Jesus har vært sånn at det
rettferdiggjør den visdom som Gud sendte
dem og utrustet dem med. “Alle menneskelige innvendinger viser seg være urettmessige - og Guds plan når sitt mål.” (Dahl
s. 152) Visdomsverset kan også være en
oppfordring til folk om å trekke sine enge
slutninger om Jesus og Johannes og tidsskillet.
Preken
Man kan jo vie denne prekenen til å snakke
mye om Johannes. Det kan fortelles om
Elia - profetiene fra GT. Man kan også
nevne den betydningen dette utsagnet om
Johannes fra Jesu munn kan ha hatt for
døperens disipler som i en periode må ha
eksistert som egen gruppe ved siden av de
kristne jf. Apg. 19,1-6.
Det er nærliggende å prate om forskjellene
og likhetene mellom disse to ungkarene i
30-åra og deres roller overfor hverandre og
i historien. Man har jo mange tanker om
forholdet mellom Johannes og Jesus fra de
møttes i deres mors mager og til deres oppgaver, væremåter og roller i sitt voksne liv.
Det må være ganske spesielt for Johannes å
være den han er og gjøre det han gjør. Guds

sønn har levd like lenge som han, men har
ikke begynt å “virke” ennå. Flere tror Jesus
“hang” en del med disiplene til Johannes.
Johannes blir altså betraktet fra han som
“klargjøres” og som snart skal begynne å
vise hans samtidige generasjon at han er
GUD! Jeg er jeg glad for at det var
Johannes som valgte askese og at ikke
Jesus gjorde det på samme måte.
I sum viser prekenteksten den avgjørende
rollen Johannes og Jesus hadde i Guds
frelsesplan og døperens plass i evangeliet i
forhold til Jesus.
Dagens aktuelle budskap
Har vi motet til Johannes? Hvordan rydder
vi vei for at folk skal se Gud og bli del av et
kristent fellesskap? Det er en som roper
“Forkynn!” og jeg spør: “Hva skal jeg
forkynne?” “Alle mennesker er som gress,
all deres skjønnhet som blomster på
marken. Når de en dag visner, vil ordene fra
Gud for alltid bli hos oss.” (fritt fra dagens
Jesaja-tekst.) Så la oss rydde vei for at Den
Hellige Ånd kan drive mennesker til å tale
ord fra Gud. (fritt fra 2. Peters brev)
Kollektbønn
Kjære Gud, vårt himmelske opphav. Takk
for at Johannes åpnet veien for Jesus og
ditt rike.
Takk for at han avsluttet den gamle tid og
startet noe nytt. Vi ber om at vi alle må bli
fylt av din visdom og mot, og gjøre det
som er rett i dine øyne.
Hjelp oss å rydde veien til deg for andre
mennesker.
Amen.
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Jeg vil starte gudstjenesten med pomp og
prakt med Jesus som kommer, og så roe det
gradvis ned med tilliten og takken vi møter
Gud og verden med i vintermørket.

Salmetavle
NoS 5
S97 nr 2
NoS 698
NoS 871
NoS 12
NoS 634
NoS 490
Sunniva Hognestad Johnsen er Ten Singsekretær i Norges KFUK-KFUM
e-mail: sunniva.hognestad.
johnsen@kfuk-kfum.no

4. søndag i advent
18. desember 2005
Prekentekst: Joh 3, 26-30
Lesetekster: Jes 40, 9-11. 1 Pet 1, 10-13
Av Hans Kristian Solbu
Døyparen
Vi er på den andre sida av St. hans / Jonsok
i året. Og akkurat her får vi den teksten som
har gitt namnet til midtsommaren. Det er jo
litt rart, men så står vi kanskje fritt til å
velja om Johannes er dagen eller natta som
veks eller minkar.
I mange kyrkjer i Trøndelag er døyparen
Johannes med i altartavla. (Det er han
sikkert mange andre stader også, men det er
Trøndelag eg kjenner best.) Dei fleste
stadene eg har sett han, står han med ei bok
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og oppå boka ligg det eit lam. Dette er
Johannesevangeliets døypar, tenkjer eg:
“Sjå, der er Guds lam, som ber verdsens
synd!” (Joh.1,29). Men vi finn også framstillingar av Johannes der han er bots-predikanten med eit sterkt blikk og i nokså
lurvete klede. Den synoptiske døyparen:
“Ormeyngel! Kven har lært dykk korleis de
skal sleppa unna den straffedomen som skal
koma? Så ber då frukt som svarar til
omvendinga!” (Luk. 3,7ff).
I den grad vi i det heile ber på noko bilete
av døyparen Johannes, er det kanskje
synoptikarane som dominerer. Men etter ei
(nokså rask og overflatisk) lesing av
døyparen i Johannesevangeliet, er han ein
mann som så å seie ofrar seg sjølv for at
Jesus skal visast best muleg. Og det er “den
glede eg no har fått, og det i fullt mål. Han
skal veksa, eg skal minka.”
Forventning
Eg huskar frå oppveksta mi at det i vår
familie var ein ståande vits at vi hadde
høyrt dei melda i dagsnytt at jula eller den
dagen vi hadde bursdag var avlyst eller vart
hoppa over. Eller at vi vart vekte om
morgonen på bursdagen med at vi hadde
sove over den store dagen, og at det no
allereie var dagen etter.
Forventningar er sterke greier. Sjøl om det i
år er nesten ei veke mellom 4. søndag i
advent og julaftan, så begynner det
verkeleg å toppa seg når det fjerde lyset er
tent. Og kva er det vi har forventning og
gleder oss til? Gåvene? Maten? Juletreet?
Lysa? Festane? Dei saktare dagane? Det er
noko med at det ikkje er så enkelt å seie at
det er det eller det. Jula er på ein måte alt
som er godt. Den er ei glede som vi blir

GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

omslutta av. Som er der berre dagane eller
datoane blir nemt. Og som det ville vera
heilt forferdeleg om vi sovna over dei.
Bryllaup
“Den som har brura, han er brudgom. Men
venen hans, som står og høyrer på, gleder
seg når han høyrer målet til brudgomen.”
Denne gleda er noko ein får. Noko som
kjem til ein.
Diktaren Rolf Jacobsen har skrive eit dikt
som han har kalla Dedikasjon (Fjerntog,
1951)
Den som bærer på en fred
bærer et stille lys om pannen,
ser sin lykke som et smykke.
Bruden som i morgenstunden
går med fjerne smil om munnen,
går i glansen av en annen.
Du som har de stille ord.
Du som har en langsom smerte
som en søvn i dine hender,
ser du hvor en stjerne brenner
over skogene i nord:
Lyset fra et annet hjerte.
Å gå “i glansen fra en annen”. Å ha
“lyset fra et annet hjerte” med seg
Vi kan fort tenkje at det er noko sjukt over
Johannes sin glede av å stå i bakgrunnen.
Men er ikkje den sterkaste kjelda til glede å
høyre til saman med andre? Og eg les
Johannes slik at det handlar meir om å få ta
del i og bli omslutta av det fellesskapet og
den gleda som spring ut frå brur og
brudgom, enn det handlar om ein glede

knytta til ikkje å visast. Og er det ikkje
dette gleda i jula handlar aller mest om.
Å høyra til. Og difor er jula også så ekstra
tung for dei som ikkje kjenner at dei står “i
glansen” av nokon andre eller at det ikkje
er nokon der til å “gå i” det lyset eg har i
mitt hjarta.
Veksa og minka
Utruleg nok er det det som er håpet for
Johannes, at han skal minka og at Jesus skal
veksa. Nettopp fordi det er Jesus som er
Guds lam. Det er han som kjem frå himmelen. Det er han som talar Guds ord. Det
er han som ber kjærleiken frå Gud. Det er
han som gir evig liv. (Les v.31-36.) Det er
nåde i å få minka, når det skjer i lyset frå
Jesus sitt hjarta. Om det lyset ikkje er
sterkare enn som “en stjerne (som) brenner
over skogene i nord”. Sjølv er eg så kveldstrøtt at eg kunne risikera at eg sovna før
den stjerna viste seg. Det ville i tilfelle vere
heilt forferdeleg.
Salmetavle:
NoS 12
S97 10
S97 2
S97 3
NoS 1
NoS 21
NoS 8
Hans Kristian Solbu er prest i
Ilen menighet i Trondheim
e-mail:solbuhk@online.no
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Bokmelding
Edin Løvås Liturgi for lavkirkelige
Verbum Oslo 2004
Tittelen på boka kan gjere ein nyfiken. Det har vore slik at liturgi vart assosiert til dei såkalla høgkyrkjelege,
der var ein nemleg opptatt av forma og den riktige måten å gjere ting på. I dei såkalla lågkyrkjelege krinsane
har det meir vore fri flyt, inderlegheit og spontanitet. Forfattaren av denne vesle grøne boka på 150 sider,
syner kor naturleg begrepet høyrer heime i det lågkyrkjelege, for det er jo, held han fram, eit eit fellesskapsbegrep: Vi er alle liturger, seier han, og deltagere i tjenesten for Guds ansikt. (s.8).
Liturgi vert forklart som eit fellesskapsbegrep og det er sett av to sider i starten til å svare på kva liturgi
er og kva lavkirkelig er. Eg tykkjer at forklaringane tåkelegg meir enn å oppklare, fordi det eine betyr det
andre og vice versa. Forfattaren forklarar nemleg lavirkelig at det har nettopp å gjøre med den opprinnelige
betydningen av ordet liturgi. Blant oss lavkirkelige står ingen i en isolert enmannsfunksjon. (s. 8) Liturgi
rører ved det lågkyrkjeleg og det å vere lågkyrkjeleg rører ved begrepet liturgi.
Etter innleiinga, følgjer fem sider refleksjon om lavkirkelige gudstenesterom. Så kjem dei fire hovudkapitla
under overskriftene Ordet (ss. 17-47): “Preken og personlig undervisning”, “Slips eller rundkrage”, “Skriftlesningen”, “Bekjennelsen til den treenige Gud”, “Det personlige vitnesbyrdet, Dikt på menighetsfesten.
Bønn (ss. 51 86: Påkallelse og bønn i Jesu navn, Kjære Jesus eller Fader Vår, Bønnens kroppsspråk, Bønnens
gave og tjeneste, “bønnemøtet, tungetale og profeti”). “Hengivelse” (ss. 95 – 124.) ”Sangen og musikken”,
“Fra Tomasmessen”, ”Gjenoppdagelsen av skriftemålet, En sentral plass for nattverdborden, Nattverdhandlingen, Dåp ulike variasjoner). Den store sammenhengen (ss. 131 147: La oss holde høytid, Før og
etter gudstjenesten, teologi og gudstjeneste må samstemme, “Den store sammenhengen”.) Etter kvart
kapittel følgjer punkt til samtale.
Etter å ha lese boka har eg fått meir innsikt i kva forfattaren meiner med lågkyrkjeleg og kvifor han er opptatt
av liturgi. Eg trur ikkje forfattaren skriv til meg, som er prest i Den norske kyrkja, fleira stader vert nemleg
statskirken karakterisert som noko andre folk driv på med. Nei, boka vender seg til eit er innforstått vi: I
lavkirkeligheten har vi alltid vært meget nøye med å holde oss til guds ord, også når det gjelder de ordninger
som beskrives der. (s.116, bortsett frå dei første sidene er dette den einaste eksplisitte utdjupinga av kva
som meinast med lavkirkelig.)
Forfattaren vender seg til ein lesar som er fortruleg med møter, fri bøn, tungetale, personlege vitnespyrd
og som har ein beinvegs tilgang til Guds klare ord. Som forfattaren skriv: Det viktigste er at vi vet hva Guds
ord sier om dette. (s. 8) og ifølge Guds klare ord. (s. 116)
Han skriv om personar som har kome til tru, men ennå ikkje bekjent seg til Kristus. Når eg etterkvart får
tak i denne innforståttheita, vert også tydelegare kva typer møter og gudstenester forfattaren er heime i.
Forfattaren skriv til ein ein lesar som veit kven han er. Verbum forlag har ikkje teke bryet med å gi ein forfattarpresentasjon, bortsett frå namnet Edin Løvås. Når eg søkjer gjennom google på nettet kjem det informasjon om den gamle vekkelsespredikanten”, “retreatbevegelsens far her i landet”, ”en av Norges mest
erfarne og elskede evangelister og sjelesørgere” og at han er Pastor i Misjonsforbundet. Det verkar som
om at lesaren av boka skal vite dette på førehand.
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Løvås deler først og fremst erfaringar, minner og oppfatningar. Det er ingen referansar, stilen er kåserande,
krydra med historier og tydelege formaningar. Av formaningar merkar eg meg at han ønskjer at forsamlinga
gjer bruk av Apostolikum, han kjem med eit forsvar for treeinigheita, ikkje berre kjære Jesus, og han ønskjer
at ein bruker kroppen til både å bøye kne, løfte hender og danse. Løvås er tydeleg begeistra for ungdom
og gjentekne gonger understrekar han at ein må verdsette trommer og dans.
Karakteriseringane hans kan vere morosame, som når han skildrar nattverdtilfelle da man har båret inn et
lavt, utrangert mahogni salongbord, og den som forretter har stått som ei kokt reke bak dette! (s. 12).
Nokre av døma og illustrasjonane kunne forfattaren spart seg. Som denne om kvifor ein ikkje ber til Jesus
men også til Gud Fader: Vi skal tenkje oss ein familie kor ingen brydde seg om far når dei trengte hjelp
eller ønska seg noko. Alle spurte moren eller en av søskene. Og det enda faren var full av både varme,
klokskap og omsorg for sine. For min del tror jeg Gud i himmelen er bedrøvet over vår ensidighet. (s. 58)
Ein annan stad opplever eg ubehag når eg les skildringa av ei ung dansande jente. (m.a. hun var lita, slank
og vakker...s. 73)
Det fine og viktige med denne boka er at liturgisk tenking kjem inn i dei såkalla lågkyrkjelege miljøa. Eg
opplever at forfattaren vil rydde opp, skape orden og medvit.
Løvås deler erfaringar og synspunkt korleis lågkyrkjeleg kristenheit kan ordne gudstenestene og innreie
kyrkjeromma sine og minner lesaren om det liturgiteologiske nøkkelordet at teologi og gudstjeneste må
samstemme.(s. 143). Mange av synspunkta deler han med den økumenisk orienterte liturgiske rørsla. Vi
bør ha eit fint nattverdbord mitt i rommet, og ordentlig nattverdbrød, meiner han, og kjem med oppskrift.
(s. 123). Eg vil vone at boka vert lest av målgruppa. Viktige og nødvendige samtalar kan skje i grupper som
les saman og diskuterer spørsmåla etter kvart kapittel, slik boka legg opp til.
Meldt av Kari Veiteberg
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Etter at vi har erkjent at det finnes problematiske gudsbilder i tradisjonen, at Bibelen
inneholder destruktive tekster, at liturgi kan ha en negativ virkning – hva gjør vi med
vår tro? Hvordan være kirke, troende, kunstner og teolog når den teologiske uskyld er
gått tapt?

VELKOMMEN TIL SEMINARET

Å tale sant om Gud
Gudsbilder til gru og glede
Å begynne der alt ofte ender. Om Gud i kunst, liturgi og tekst.
Med blant andre: Gunnar Danbolt, Erik Hillestad,
Hanne Løland, Anne Grethe Spæren Rørvik,
Merethe Thomassen og Grete Refsum.

27. - 29. januar 2006, Universitetsgata 20/ Domus Theologica,
Oslo Seminaret er åpent for alle Medlemmer av NKS:
150 kr, ikke-medlemmer 250.
Påmelding innen 01.12.2005 til post@forbundet.no
eller 22 40 50 80
Se fullt program og søknadsskjema på: www.forbundet.no
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Bokmelding
Pirjo Hassinen Julehustru
Oversatt fra finsk av Nøste Kendzior Pax forlag 2005
Pirjo Hassinen slo igjennom som forfatter med romanen ”Jordbær i november” (2000) som handler om et
ektepar hvor kvinnen styrer og mannen blir styrt i et spill om makt og seksualitet. Vi finner noe av den samme
tematikken i hennes roman ”Julehustru”. Rakel, en ung spesialist på arverett, har kontroll på livet inntil hun
en desemberdag blir oppringt av en politimann fra hjembygda. Han forteller at etterforskningen av hennes
mors forsvinning for 22 år siden er gjenopptatt. Rakel drar motvillig til hjemstedet for å bistå politiet. Etterforskningen avslører bit for bit en familie som er sterkt preget av forkynnelsen i den karismatiske
menigheten ”Tempelet”. Bestemoren er moralens strenge vokter og holder Rebekka, Rakels mor, i stramme
tøyler. I skjul lever moren ut sine fantasier sammen med menn som hun treffer gjennom kontaktannonser.
Med på de hemmelige reisene har hun datteren som er 12-13 år. En dag forsvinner moren sporløst.
Romanen er bygd opp som en kriminalgåte, med et mulig mord og flere potensielle mordere. Hassinen
holder kortene tett til brystet og utporsjonerer opplysninger i passende doser til å holde på leserens nysgjerrighet gjennom hele romanen. Fokuset i romanen er imidlertid ikke selve kriminalsaken som skal løses.
Romanen er egentlig en etterforskning i begjær, i kvinners seksualitet. Rakel, moren og bestemoren representerer tre generasjoner kvinner. Bestemoren er utøver av et tradisjonelt kvinnesyn. Rakels mor er en
”Nora” som finner de ytre normene for sin livsutfoldelse uutholdelige og gjør opprør. Rakel er en frigjort,
moderne kvinne. Hassinen problematiserer gjennom disse tre kvinnene spørsmål knyttet til kjønn, makt,
religion og seksualitet. Morens dilemmaer tilhører en annen tid, men aktualiseres når de settes i sammenheng med karrierekvinnen Rakels problemer. “Turbinen” som driver fortellingen fremover, er disse
kvinnenes begjær, deres forhold til menn. Hassinen unngår med glans legeromanens forslitte klisjeer. Hun
skriver direkte og troverdig om et tema som ikke mange forfattere dykker ned i med samme usjenerthet.
”Julehustru” består av to parallelle fortellinger; Fortellingen om Rakels barndom, og Rakels liv i møte med
denne fortellingen som voksen kvinne. Forholdet mellom mor og datter står sentralt i romanen, eller egentlig
datter og mor. Hassinen er en dyktig relasjonsskildrer, og gir en troverdig beskrivelse av barnet Rakel og
hennes uendelige, men smertefulle kjærlighet til en mor som utnytter henne og som så forlater henne uten
forklaring. Det er også dybde og fine nyanser i beskrivelsen av kvinnen Rakel som bærer arven fra barndommen med seg, enten hun vil eller ikke. Romanen tematiserer slik også morsrollen, og hun romantiserer den
slett ikke.
Hassinen har et fantastisk anslag. Både starten på ”Jordbær i November” og ”Julehustru” er usedvanlig
finurlige og velkomponerte. Åpningen i ”Julehustru” legger listen høyt. Utover i romanen blir det en del
gjentakelser som gjør at partier av romanen virker slapp, selv om kriminalgåten holder spenningen oppe
helt til slutt. Avslutningen står heller ikke i stil til den kraftfulle begynnelsen. Bruken av den karismatiske
menigheten som del av rammefortellingen kan til tider virke litt overfladisk og dårlig integrert i resten av
historien. Jeg synes ”Julehustru” er verdt å lese, men skal du lese én bok av Pirjo Hassinen, er ”Jordbær i
November” noen hakk vassere. ”Julehustru” er avansert krim med dypere innhold, krydret med erotikk og
sekterisk religion. ”Jordbær i November” er en psykologisk triller og samfunnssatire med kultureliten som
skyteskive.
Meldt av Ragnhild Meland
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