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leder 

Det er grunn til å glede seg over kirkemøtets 
vedtak angående tilsetting og vigsling av 
homofile i partnerskap. Man kan glede seg 
av flere grunner til og med. Man kan glede 
seg over at det som var mindretall er blitt til 
flertall. Man kan glede seg over flere og mer 
forutsigbare muligheter for jobb for kolleger 
som lever i homofile partnerskap. Man kan 
glede seg over at vedtaket antagelig er av en 
slik art at både flertall og mindretall kan leve 
med det. Man kan glede seg over et flertall 
som ikke velger å overkjøre mindretallet, 
men tvert om gir det rom og aksepterer at de 
ser sitt syn som velbegrunnet.

NNK/Teologi for menigheten har tatt opp 
den såkalte «homofilisaken» utallige ganger 
de siste trettifem åra. De vekslende redak-
sjonene har vært rekruttert fra det teologiske 
miljøet som på en særlig måte har drevet 
denne saken framover, selvsagt i samarbeid 
med enkeltpersoner og organisasjoner saken 
angår direkte. Man kan sånn sett være stolte 
av seg selv. Man har bidratt til resultatet på 
årets kirkemøte. Kirkemøtevedtaket sier 
akkurat det som har vært bedt om mange 
ganger i disse spaltene: La oss leve åpent 
sammen på tvers av uenighet. La oss aksep-

tere at vi alle leser Skriften med alvor. Det 
fins to syn i kirken. Nå er det endelig offisi-
elt anerkjent, og vil få praktiske konsekven-
ser. Det er grunn til å glede seg.

Det er grunn til å glede seg. Det er en litt 
forsiktig måte å si det på. Det ligger et men 
eller flere i luften. Det er grunn til å glede 
seg. Men. Og ja, det er klart det fins «men» å 
komme med. Her er noen: Men hvorfor har 
det tatt så lang tid? Men hvorfor måtte fler-
tallet skifte side før mindretallet får livsrom? 
Men hvor lenge skal det vare før vi virkelig 
lever i en «åpen folkekirke» overalt og for 
alle? Men hvordan er det mulig å mene at 
det fortsatt er nødvendig at «det vert arbeidd 
meir med bibelmaterialet» (vedtakets pkt 
6)? Det er all grunn til å glede seg, men det 
er lov å melde noen «men» også. Til tross 
for at man sikkert ville støttet dette vedtaket 
som kirkemøterepresentant i år. Vi må like-
vel si «men», for vi skal videre.  

Punkt 6 i kirkemøtets vedtak sier mer 
enn at det må arbeides med bibelmaterialet, 
det må også arbeides mer med «samlivs-
spørsmål i kultur- og samfunnsperspektiv». 
Det er et viktig innspill, selv om det også 
er litt komisk – få menneskelige fellesskap i 

etter kirkemøtet  
– er vi glade?
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Norge har vel arbeidet så intenst med sam-
livsspørsmål som vi kirkelige mennesker. 
Vi diskuterer inngående en rekke spørsmål 
som mange andre forholder seg likegyldige 
til. Men kirkemøtets oppfordring inneholder 
noe som tar komikken bort, nemlig ordene 
«i kultur- og samfunnsperspektiv». Det kan 
ikke bety annet enn at vi skal ut og se oss 
om, snakke med folk som lever sammen på 
ymse vis, lytte til forskere og mennesker 
med erfaringer fra samlivsrelatert arbeid. 
Det må bety at vi skal begynne å ta de for-
skjellige menneskenes samlivsordninger 
mer innover oss, og ikke bare litt for fort 
si at de er gale, upassende, ubibelske eller 
skadelige. Det må bety at vi skal vurdere å 
begynne å tro på samboeres alvorlige ønske 
om å leve sammen, forstå mer av hvorfor 
samliv kan bli umulig å fortsette, og snakke 
med enslige om hvordan livet oppleves fra 
det ikke-kjernefamiliære ståsted. Antagelig 
betyr det at vi vil se nærmere på totaliteten 
av samlivsspørsmål med utgangspunkt i de 
erfaringene som fins i oss og rundt oss, og for 
en gangs skyld vente litt med å hente fram 
«Skriftens svar». Dette tror jeg blir viktig og 
spennende. Samliv er ikke en perifer del av 
livet, og dermed ei heller noen perifer del av 
kirkelivet. Det er hverdagen for hvert enkelt 
menneske, og angår oss alle langt inn i sjela. 
Det er klart vi må snakke om det.

(Og dermed i parentes bemerket: Ingen 
trenger skjemmes over at vi som kirke har 
brukt og kommer til å bruke mye tid på sam-
livsspørsmål! Vi skal ikke slutte å snakke 
om den slags og gå over til å snakke om 
«viktigere ting» som miljø. Samliv er viktig, 
miljø er viktig, det fins flere viktige ting. Vi 
skal ha flere tanker i hodet og flere samtaler 
gående.)

Kjørereglene som legger til rette for 
hvordan menn i prestetjeneste som ikke ak-

septerer kvinners prestetjeneste skal kunne 
leve nært kvinner som er prester, i menighet, 
stab og bispedømme, er tidligere på leder-
plass i NNK erklært som en defintiv styg-
gedom. Erfaringene med disse kjørereglene 
må opp på bordet til skrekk og advarsel når 
det nå skal gjennomtenkes hvordan vi skal 
leve videre sammen på tvers av teologisk 
ståsted, kjønn, seksuell legning og samlivs-
former. Her har prester og kirkeledere noe 
å lære av kristne flest. Normalordningen 
for prester er at de ikke står for samme al-
ter hvis de er grunnleggende uenige. Man 
unngår hverandre, for å unngå å legitimere 
hverandres syn. Normalordningen for krist-
ne flest er at man kneler til nattverd sammen 
på tvers av uenighet, og de fleste tenker ikke 
på om man da eventuelt legitimerer hveran-
dres syn. Folk flest omsetter ikke sin samvit-
tighet i praksis som setter skiller, men det 
kan altså prester gjøre. Hadde det ikke vært 
bedre med en form for pin eller button? To 
prester for samme alter, med hver sin button 
med påskriften: «Vi er grunnleggende ueni-
ge». Men står side om side… Kirkens stor-
het er i mine øyne nettopp det at den samler 
på tvers av alskens forskjeller. Den som vil 
komme, er velkommen.

Kirkemøtet har talt, men det er ikke over. 
Det vil bli vanskeligheter. Det vil bli utmel-
dinger.  Det vil bli tårer. Det vil bli diskusjo-
ner, uenighet og fastlåste situasjoner. Men 
kanskje har kirkemøtet gjort et vedtak som 
gjør oss alle motivert til å holde det ut. Jeg 
inviterer dere som ikke stemte for kirkemø-
tevedtaket, eller er uenige i det, inn i NNKs 
spalter. Hvordan ser dere på saken og vårt 
felles kirkeliv etter dette? Vi inviterer til 
fortsatt samtale. Snakk til oss.

Marit Bunkholt
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julaften som fenomen

Redaksjonen har bedt meg levere en artikkel 
om det å forkynne på julaften, der temaet 
skal være å «ikke ødelegge juleevangeliet». 
Utfordringen går til hjertet hos enhver pre-
dikant. Kommer det fram, det evangeliet 
jeg skulle formidle, gjennom de ordene og 
den formen jeg velger? Spørsmålet ul-
mer eller gløder hos alle med ansvar for å 
preke. Virkningen av å tråkke feil blir kan 
hende mer dramatisk på julaften enn ellers. 
Tilhørere som hører predikanten ofte, bærer 
kan hende mer over med feilsteg og mis-
lyktheter, mens de som kommer sjeldent, 
fortjener solid vare når de er der… I alle fall 
kjennes nok utfordringen å preke på julaften 
større enn på mange andre av årets hellig-
dager. 

Kanskje er fallgruvene mange. Redak-
sjonen nevner redningsvest på prekesto-
len og andre pedagogiske blødmer. Og jeg 
gransker mitt sinn og mitt prekenarkiv for å 
finne mine. Men jeg kommer ikke til å røpe 
noe av det jeg finner. Det holder at kirkens 
besøkende drøfter mine blødmer over ribbe 

og akevitt ut over kvelden. Forresten tenkte 
jeg raskt på min siste julaften, der jeg i pre-
kenen så på hendelsene i og ved stallen med 
blikket fra eselet i kirkens julekrybbe. Det 
som hadde båret Maria på veien, og som 
fant et barn i matfatet sitt. Var det et peda-
gogisk villspor eller en tankevekkende vei 
inn i mysteriet? Det kommer vel mye an på 
måten det gjøres på, ikke bare hva som tas 
i bruk. 

nå mangler bare sjokoladen…
Hvert år har vi barnehagene i området på 
besøk i kirken før jul, og hvert år pakker vi 
ut figurene i julekrybben og setter dem på 
plass. Hvert år er det av en eller annen grunn 
Jesusbarnet som ligger i den siste pakken. 
Et år spurte jeg ungene – med henvisning til 
det som nå var pakket ut, og med siste pakke 
i handa – hva som ennå manglet før julen 
var komplett, og fikk prompte svar fra femte 
benk: sjokolade! Man har sine forestillinger 
om hva som skal til før det blir ordentlig jul, 
og disse forestillingene kan variere ganske 
mye… 

julaften –  
fallgruver og muligheter

Hvordan ikke ødelegge juleevangeliet

Av Knut Kittelsaa
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Hvorfor er de her, alle sammen?
Og likevel tenker jeg at det store mysteriet 
på julaften kanskje er alle disse som kom-
mer og fyller benkene, for å være med på 
en gudstjeneste de kan fra før, omkring en 
fortelling de kan fra før og med en julepre-
ken de ikke kommer til å huske særlig lenge. 
Men de er der altså. Stinn brakke. Dress og 
slips, kjoler og smykker, festpyntede barn 
og pelskledde damer. For nå er det jul og da 
går vi i kirken. Et mysterium. Her skjer det 
jo egentlig ingen ting. Og er ikke denne da-
gen travel nok? Kan ribba klare seg alene så 
lenge? Er alt i orden til den store kvelden? 
Hvorfor sette av tid til kirkebesøk når dagen 
har så mange andre flotte elementer?

Hva kan det komme av – i vår travle tid 
med så mye som driver oss mot overflaten 
av tilværelsen, mot øyeblikket, mot det flyk-
tige – at tusenvis av nordmenn som ellers 
bare har et så måtelig søndagsforhold til kir-
ken, insisterer på at dit skal de på julaften? 
Hva kommer de for? Er det stemningen? Er 
det den gode overgangen fra forberedelse til 
feiring? Er det tradisjonene? Kan det hende 
at drivkraften simpelt hen er et behov for 
dybde? En søken etter de store linjene, sam-
menhengen, fordypningen? Dette er dagen 
da alle har lov til å gå i kirken uten å bli 
sett rart på. Er det derfor så mange kommer? 
I Trøndelag sier vi ofte at vi må gi folk en 
grunn til å gå i kirken, ikke bare vente på at 
de finner på det selv. Det betyr jo at vi forut-
setter at det finnes en interesse for å komme, 
og at det også finnes mange slags sperrer 
mot å følge sin interesse umiddelbart. 

Det er mye en kan undre seg over. Det 
viktigste med en slik undring tror jeg er å 
få frimodighet. Poenget er ikke å gjette seg 
fram til hvorfor folk er der. Folk har mange 
grunner. Få av dem er kjent for oss andre. 
Noen er bevisste, erkjente og reflekterte, an-

dre ligger mer i det skjulte. Ingen av dem 
behøver å binde oss. Folk fyller kirken. 
Det er saken. Og det er jul. Elementene er 
gitt: Her skal det synges kjente julesanger, 
her skal juleevangeliet leses. Det skal være 
gudstjeneste. Kanskje skal kor, musikanter, 
solister eller andre delta. Det er flott, og det 
spiller samtidig på en måte ingen rolle. Det 
vi kan gjøre i dette møtet er å gi det vi har. 
Vi gjør som vi pleier. Og det er her redak-
sjonens bestilling kommer til syne: Kan vårt 
opplegg ødelegge juleevangeliet, selv om 
vår hensikt er det motsatte?

Ødelegge for evangeliet?
Det er ingen tvil om at vi kan ødelegge for 
evangeliet. Men hvordan det skjer, er kan-
skje mer komplekst enn vi tror? Hvor mye 
kan en rød redningsvest på prekestolen 
julaften ødelegge for juleevangeliet? Det 
kommer an på så mye. Når det kommer til 
stykke, tror jeg folk har en betydelig raus-
het og evne til å bære over med prester som 
ikke lykkes, om bare ikke alt er galt. Selv 
husker jeg fremdeles presten som for 40 år 
siden hadde to store bilder med seg på pre-
kestolen. Det ene med nesten bare ramme, 
stor, gylden og flott, og med et knuslete lite 
bilde inni, og det andre med tynn, beskjeden 
ramme og stort, flott jesusbilde i. Familien 
pratet om det under julemiddagen, husker 
jeg, og alle mente at han hadde stresset et 
perifert poeng. Men jeg husker det altså 
ennå. Og hans fokus var ramme og innhold. 
Ødela han for juleevangeliet? Sannelig om 
jeg vet. 

Det er en flott, talende fortelling vi har 
å dele med menigheten denne dagen. Den 
setter av mange bilder i vårt indre. Her gang 
vi leser den på nytt, stiger gjenklangen fra 
tidligere års møter med den opp igjen i 
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vårt indre. Få om noen fortellinger har en 
slik plass i vår egen livshistorie. Den har 
fulgt oss – og sikkert storparten av dagens 
kirkegjengere – fra vi var barn. Dette er en 
fortelling vi kan, en fortelling vi elsker, en 
fortelling som berører oss. Et helt sentralt 
mål på julaften må være å la fortellingen 
leve. Det er nærliggende å lese Lukas med 
tankene fra Johannes i bakhodet. Å gjøre 
den talende, enkle fortellingen om til dyp 
inkarnasjonsteologi. Jeg tror ikke julaften er 
stedet for innføring i inkarnasjonens myste-
rium. Her har vi en fortelling om hvordan 
Gud fra sin himmel berører jorden, det er et 
nyfødt barn i sentrum, det er nattsvart him-
mel og lysende lovsang, det er hverdagslige, 
karrige kår med overnatting og fødsel i dy-
renes hus. Og det er de usynlige i samfun-
net, landsens gjetere, som er de første til å 
bære budskapet om hendelsene på nattehim-
melen. Drømmen er å få denne fortellingen 
til å gå under huden på tilhørerne, å berøre 
dem med den, få dem til å kjenne seg igjen 
som mennesker i det som skjer i den, la dem 
se dette barnet og undre seg, slik Maria, bar-
nets mor, gjorde. 

lesningens hemmelighet
Første punkt er lesningen. For her må det 
leses som aldri før! Om det er tekstleser el-
ler prest som leser, gjelder det samme: Nå 
skal denne fortellingen gis til mennesker 
som kan den ut og inn, og som er glade i 
den. Og de skal få den så den treffer dem 
ny og frisk, vekker deres glede og undring, 
lar dem kjenne seg takknemlige over å ha 
fått del i denne guddommelige hemmelig-
heten, og legger seg den på sinne ennå en 
gang. God lesning heter øvelse. La oss ikke 
tro at vi kan dette på direkten! Den som skal 
lese må ta oppgaven på alvor. Øve seg både 

hjemme og i kirkerommet. Leve seg inn i 
fortellingen og så fortelle den. Finne fram 
til den store gleden en budbringer har over å 
få lov å bringe til andre en slik hendelse, og 
la denne gleden ligge som en underliggende 
bærebjelke i lesningen. Her berører Gud 
jorden, og jeg får fortelle det! Innlevelse. 
Øvelse. Identifikasjon med fortelleren. Tenk 
om vi kunne lese dette så gledestårene spret-
ter, så mennesker kjenner seg løftet og for-
nyet! Gud berører jorden. Nå, i fortellingen, 
i min lytting til fortellingen, berører han 
meg! 

en preken over det alle kan – ?
Så er fortellingen lest. Det skal prekes. 
Hvordan i all verden forberede seg? Alt 
fokus på et poeng? Understreke hva dette 
egentlig handler om? Finne noe nytt og 
overraskende? Utfordringen er jo nærmest 
håpløs. Fortellingen har vært utlagt i hun-
drevis av år. Den har gitt oss de flotteste 
salmer. Det finnes musikkverker som tol-
ker den så hjertene kommer i svingninger. 
Gjenklangen av fortellingen finnes i hver 
krok av vårt kristne tanke- og opplevelses-
univers. Og vi sitter alle med vår favoritt-
fortolkning – enten i tekst eller tone. Kjære 
venner: Dette store materialet av tidligere 
fortolkning og innlevelse er ikke vår kon-
kurrent! Prekenen vår skal ikke stilles opp 
mot dette som et motstykke, et nytt alter-
nativ! Tvert om. Dette veldige materialet 
får vi øse fritt og åpent av, lene oss imot, 
bruke for alt det er verd! Vi får være på lag 
med alle som har møtt fortellingen før oss. 
Vi skal ikke forløse ukjente elementer i den, 
men forsterke de kjente. Dersom vår preken 
kan bidra til at fortellingen stråler enda litt 
friskere i menneskers minne og ettertanke, 
er mer enn nok oppnådd. Dette er Jesus. Slik 
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begynte det. Her har en rose sprunget. En 
krybbe var vuggen. Krist hos oss blunder. 
Der låg han med høy til pute. Jeg er så glad 
hver julekveld. Et barn er født i Betlehem.

Hva er det å frykte for? Hva kan gå galt? 
Det samme som alltid. At ordene ikke har 
bærekraft, engasjement og inspirasjon. At 
predikanten ikke er fokusert og til stede. 
Det finnes neppe noen spesielle julaften-
fallgruver. Fallgruvene er der hele året. Et 
forsøk på originalitet som senere blir til en 
god historie ved julemiddagen i heimene be-
høver ikke være så galt. Det vitner om en 
predikant som ville noe og som satset. Men 
om engasjementet uteblir… Mon tro om 
ikke det verste som kan skje på julaften er 
at predikanten ikke gir noe, ikke bekrefter 
fortellingen, ikke selv er inspirert av den. 
Form og innhold ligger tett ved hverandre i 
en preken. Engasjementet bærer og forster-
ker budskapet: Dette mener hun tydeligvis, 
det vil vi høre på!

virkelig gode nyheter
Du har det beste å by på som en predikant 
kan ha: Guds nærvær i våre menneskeliv. 
Jorden er sett av Gud. Menneskene omfav-
net av hans oppmerksomhet. Nå er han selv 
iblant oss. Jesus vitner om at Gud er midt i 
vår verden, på vei inn i våre liv. Kan vi ha 
noe bedre å gi? Pakk det pent inn, la ordene 
gløde og leve, og gi det til alle og enhver! 
Med denne gaven bøtes menneskets dypeste 
angst, angsten for å være alene, usett, en-
som. Her er Gud til stede. Nå deler han våre 
kår. Nå lever han våre liv. 

Juleevangeliet er så rikt, så rikt. Det hand-
ler om å åpne det, og om å være i det, om å 
bli værende i denne fortellingen, så menig-
heten kan se den i all sin rikdom. Her er mye 
å feste seg ved: Personene: Josef og Maria, 

gjeterne. Tid- og stedfestingen av hendelsen. 
Vandringen gjennom landet for det unge pa-
ret. Mangelen på husrom. Dyrestallen som 
rammen for fødselen. Markene og saueflok-
ken. Nattehimmelen, engelen og hærskaren. 
Lovsangen fra himmelskaren, den som har 
trengt inn i våre gudstjenester. Og framfor 
alt ordene fra engelen, som er nøkkelen til 
underet og undringen: tolkningen av hvem 
barnet er og hvordan han er å finne, hvor-
dan han kan identifiseres. Kontrasten er 
unekte lig stor mellom denne tolkningen og 
alt annet i fortellingen. Det er jo ingenting 
her som ikke understreker hverdag, strev og 
enkle kår, bortsett fra engelens budskap og 
himmelskarens lovsang. Denne kontrasten 
er en del av fortellingen. En slik kontrast 
sitter ganske mange av våre kirkegjengere 
med når de møter julebudskapet også: Mitt 
liv er så ganske alminnelig, hvordan kan 
Gud få plass i det? Hvorfor skulle han være 
interessert i meg? Om vi kan klare å lage en 
kobling her, kan det åpnes plass for Guds 
nærvær i mange tilhøreres liv. 

preken som relasjonelt møte
Mitt siste moment knytter seg til en side 
ved prekenen som handler om predikantens 
møte med menigheten. Et slikt møte er re-
lasjonelt. Og dermed åpent. Preken handler 
om enveis kommunikasjon i et toveis møte. 
På en måte deltar kanskje predikant og me-
nighet like aktivt i møtet med julebudska-
pet. Men så er det altså bare predikanten 
som preker. Det er den store, stående utfor-
dringen i all prekenkunst. Å få prekenen til 
å kommunisere i dette toveis møtet mellom 
predikant og menighet. Det vil si, ordene 
er enveis. En oppmerksom predikant vil li-
kevel ikke ha vanskeligheter med å «høre» 
menighetens bidrag i kommunikasjonen. 
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Oppmerksomhet, blikk, stillhet osv. forteller 
hvor menigheten «er». Jeg tenker at predi-
kant og menighet deler fortellingen. Den har 
de begge et forhold til. Den vekker bilder, 
tanker, minner og følelser hos begge. Det 
utfordrende spørsmålet for predikanten er: 
Går det an å være så lydhør for menighetens 
nonverbale kommunikasjon i prekensitua-
sjonen at hun kan ta menighetens meldinger 
inn i sin preken og «svare» på dem? Bare 
slik kan hun komme i berøring med det som 
er menighetenes opplevelse av fortellingen. 
Når dette skjer, åpner det seg rike mulighe-
ter for å formidle de bærende element i jule-
budskapet: Guds nærvær i våre liv. Gud som 
berører oss. Barnet som er verdens frelser. 
Vi som er sett og møtt og omsluttet av Gud 
gjennom barnet Jesus Kristus. Men det er 
en utfordring å komme dit, for det hører til 
dette relasjonelle møtet at vi ikke som predi-
kanter kan bestemme hvor menigheten «er». 
Det må vi lytte oss fram til, eller møte så 
åpent at ordene våre finner veien over usik-
kerheten. Kanskje er det ikke bare et poeng 
å rydde bort sine fordommer, men også å 
legge til side alle forestillinger om menighe-
ten, så de ikke virker inn på prekenen. Den 
skal være fylt av denne flotte fortellingens 
innhold og budskap. 

lykke til!
Det er jo en spennende utfordring, ikke 
sant? Å få være med og åpne en fortelling 
som alle kjenner, om et helt grunnleggende 
element i vår tro, lagt inn i hendelser som 
dels er breddfulle av enkel hverdag og dels 
direkte himmelske? Spennende, som hver 
eneste preken er det. Måtte det lykkes alle 
julens predikanter å berøre noen. Måtte litt 
mer lys leve i de kirkebesøkende når de går 
hjem og gir seg julefeiringen i vold. Er berø-
ringen sterk nok, tåler den sikkert en norsk 
julefeiring, og har noe å gi også når hverda-
gen melder seg igjen. «Det er kommet en 
Gud i min verden.» Tenk det… 

Knut Kittelsaa er 
sokneprest i Bakklandet, Trondheim 
knut.kittelsaa@kirken.trondheim.no
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kjent tekst – for hvem?

Sannsynligvis er det ikke mange tekster som 
virkelig kan kalles kjent for menigheten, 
trolig heller ikke for dem som går hyppig til 
gudstjeneste. I tillegg til Juleevangeliet kan 
det dreie seg om lignelsen om den barm-
hjertige samaritan og den bortkomne søn-
nen. Egne erfaringer med å arbeide med den 
sistnevnte teksten med konfirmanter, tilsier 
at den i alle fall ikke er så kjent at den er ut-
slitt eller kjeder. Påskens tekster er på ett vis 
kjent, dvs. de fleste kirkemedlemmer kjen-
ner dramaet. Men den enkelte tekst er neppe 
så godt kjent. Det kan en annen erfaring fra 
konfirmantarbeidet tyde på: Jeg har gode 
erfaringer med å lese tekster på langs fra 
påskedramaet for konfirmanter, uten andre 
effekter enn å sitte i sirkel med et krusifiks 
og et lys i midten. Ganske raskt dras urolige 
kropper inn i den dramatiske og gripende 
historien. Tekstene bærer. De er kjente, men 
likevel langt fra oppbrukte for tilhøreren. 

En del tekster er svært godt kjente for 
predikanten, dvs. det er ikke sikkert det er 

teksten i seg selv som er så kjent, men for-
tolkningen av teksten. Som predikanter skal 
vi være djevelens advokat på vår egen tolk-
ning og tolkninger vi har overtatt. Vi må med 
andre ord stadig vende tilbake til teksten. Vi 
må jobbe faglig. Vi bør prøve å gå til grunn-
språket og gjerne til de grunnspråklige kom-
mentarene. Særlig gjelder dette den kjente 
tekst som er utsatt for mange tolkningslag 
og ofte er harmonisert eller tillagt bestemt 
betydning gjennom årenes bruk. 

Det andre grep er å ta egen kontekst og 
livserfaring på alvor og være ærlige mot 
denne. Prekenen skal jo nettopp bli til i 
spenningen mellom tekst og kontekst, eller 
tekst og liv.  

Også i forhold til konteksten og livet er 
faren for harmonisering til stede. Resultatet 
er at mange prekenen mister sting og nerve. 
Det blir kjedelig. Det kan bli både klokt og 
oppbyggelig, men ikke helt sant. Ærlighet 
tror jeg er nøkkelordet for den gode forkyn-
nelse. Mot tekst og mot kontekst. Kanskje 
er det slik at ærligheten vil føre oss inn i de 
marginaliserte erfaringene, andres og eg-

å forkynne over  
kjente tekster 

Av Stig Lægdene
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nes. Kanskje blir vi også mer sårbare, fordi 
smerten og ambivalensen i livet brynes mot 
tekst.

juleevangeliet
Juleevangeliet er av de absolutt mest kjente 
prekentekster, kanskje den eneste som vir-
kelig kan kalles kjent for alle i menigheten. 
Enda mer kjent er den selvfølgelig for pre-
dikanten, som kanskje allerede har forkynt 
over den en del ganger, på skolegudstjenes-
ter, i barnehagenes kirkebesøk, sykehjem og 
i konfirmantgrupper. Julens tema har kan-
skje vært framme i begravelsene opp under 
jul. Og utover juledagene skal i alle fall pre-
ster og kateketer i distriktene forkynne på de 
mindre stedene det sentrale juletema både 1. 
og 2. juledag samt søndag i romjula. Mange 
bygder får bare èn julegudstjeneste og da 
kan en ikke være i martyrtema 2. juledag. 
Nei, en fortsetter å forkynne over juleevan-
geliet. Det kan selvsagt bli mye Lukas 2 for 
en predikant. 

Da er det fare for at en glemmer at for 
menigheten er det slik at mange bare hører 
teksten «live» en gang. Og det er et helt år 
siden sist. Nettopp fordi den og gudstjenes-
ten settes inn i et større ritual julaften og jula 
ellers, er det mange følelser i spill. De kjente 
salmene, tekstene, lysene, de pene klærne vi 
har tatt på, selve kirkerommet eller bedehu-
set virker sammen. Og mangt et øye er fuk-
tig, selv om vi strever med å holde barna i 
ro, fulle som de er av forventninger. Mange 
av oss voksne er også slitne, og kjenner litt 
på forventingstrykket. Det er som kjent ikke 
bare enkelt å feire jul.

Hvordan skal så den stakkars prest eller 
kateket svare på alle disse forventingene? 
Kanskje er det enklere enn vi tror. Ikke finne 
på for mye fikst. Men gjøre det hele vakkert, 

med lys og musikk. Involver musikkorps 
og barnekor. La de gode salmene lyde. Ikke 
gjør det hele alt for kort. Vi trenger å synge 
litt og være sammen. Ikke tenk at alle skal 
fanges inn av prekenen. Det er umulig! Men 
la det vakre og skjønne i kirken denne dagen 
også preke. Prekenen, eller i alle fall forkyn-
nelsen, er en totalitet, særlig en dag som jul-
aften. For all del må juleevangelieteksten 
lyde klart. Kanskje en skuespiller? Gjerne 
av barn, men innøvd og tydelig. Teksten må 
høres godt. For denne teksten bærer og be-
rører nettopp fordi den er kjent! 

En del i menigheten lytter, ikke minst 
voksne. Det må være minst én del i preke-
nen som også er til de voksne, noe substans! 
Noe ekte og vesentlig om tro og liv. Ikke alt 
for kort, og selvsagt ikke for langt. Men noe 
skikkelig. Folk er tross alt til gudstjeneste. 
Og vi er der frivillig. Det er ikke lenger slik 
at folk går i kirken av plikt. Det stiller større 
krav til budskap. Gir ikke riten mening, slut-
ter vi å gå.

Hva bør så prekenen inneholde? Enkelte 
besvarer bibelfortellingen med en ny litte-
rær fortelling. F.eks. fra Selma Lagerlöf el-
ler Tolstoj. Faren er, i alle fall i julaftenguds-
tjenesten, at det kan avsvekke teksten. Og 
det skal mye til å hamle opp med de mange 
andre mer profesjonelle fortellerne. En del 
predikanter legger inn effekter (pakker, duk-
ker, med mer) i prekenen. Jeg har vært blant 
dem. Problemet med effektene er at det fort 
blir platt og det kan bryte voldsomt med 
gudstjenestens rytme og stemning. Nå hen-
der det brudd er meningsfullt. Men da må en 
vite at det er det en skaper. Generelt tror jeg 
julegudstjenestens preg bør være å ivareta en 
viss varhet og ømhet. Da er det er ikke da-
gen for brudd, stunts, pludring og plapring. 
Uansett blir det likevel lett mange brudd 
når korpset skal spille, og mange amatører 



 

12 nytt norsk kirkeblad 8/2007

juleevangeliet

delta. Kanskje skal predikanten rett og slett 
tørre å prøve den genre som predikanter og 
nesten bare predikanter driver med: Preke. 
Jeg tror ikke det trengs virtuose prekener 
denne dagen. Men skikkelig håndverk som 
passer inn i gudstjenestens øvrige kontekst; 
salmer og liturgi.

Et hovedtema må være glede. Det inne-
bærer at predikanten bør tilstrebe å uttyk-
ke varme gjennom liturgi og preken, og å 
motvirke mange gudstjenesters «stelhet» 
(Martin Modeus: Mänsklig gudstjänst). 
Vennlighet, kanskje noe humor og undring 
er nøkkelord. Inkarnasjonen er et mysterium 
som påkaller undring. På den annen side sy-
nes jeg gudstjenesten skal speile vår tids ut-
fordringer, lidelse og ensomhet. Men gjerne 
enkelt, og så absolutt i forbønnen. Kanskje 
gjennom barns egne ord. Kanskje et symbol. 
I Tromsø domkirke hang det et rødt klede 
for Burma ved lysgloben nå i høst. Det ble 
ledsaget av noen få ord. Mer trengtes ikke. 
Symbolet var tydelig og sterkt. Verdens 
mørke skal på ingen måte feies under teppet, 
men heller ikke tværes på. Det tror jeg hel-
ler ikke de som er ensomme, de som gruer 
seg, eller de som er engstelige i menigheten 
ønsker. Jeg tror det er felles at vi alle ønsker 
et håpsbudskap og at livet blir satt inn i den 
store sammenhengen, med generasjonene, 
historien og Gud. Og er det ikke det Lukas 
2 handler om?

Som prestelærer som lytter til mange 
prekener og som predikant selv, må jeg 
innrømme at det er vanskelig å forkynne 
evangelium framfor lov. Det er utfordrende 
å snakke ærlig om glede. Det aner meg at 
vi har et stykke teologisk arbeid foran oss. 
Hvordan få fram gleden og nåden?

de gode bilder
Hvilken genre er fornuftig? Jeg er usikker 
på om å gjenfortelle teksten er nødvendig, 
i alle fall på julaften. På barnehagegudstje-
nester er det mer naturlig, å la barna delta i 
gjenfortellingen, gjerne med en krybbe eller 
flanellograf. Flanellografen er kraftig un-
dervurdert. Den fungerer ypperlig for små 
barn! Den dogmatiske genre eller forklaren-
de stil tror jeg heller ikke fungerer godt. Det 
er en dag for undring og billedbruk. Mange 
av bildene fra de mest kjente salmene er 
svært gode og dype selv om en del bilder 
er nokså uforståelige og ubrukelige, jamfør 
f.eks. «Glade jul». Men noen av bildene 
er verdt å dykke ned i. Mange i menighe-
ten kan salmene, i alle fall delvis. «Deilig 
er jorden» synges i nesten alle kirker. Her 
finner vi bilder som går på generasjonene/
slektene. Evangeliet sammenlignes med en 
tone.  I «Mitt hjerte alltid vanker» er lengsel 
og undring sentralt. Versene 4, 5 og 6 en-
der i spørsmål og uttrykker nettopp undring. 
Herresale kontrasteres med kongemakt, 
og dette motivet utvikles. Stjernefakler og 
silkedyne er ord som kan gi mening i en 
preken til store og små. Kontraster finner 
vi også i «Her kommer, Jesus, dine små»: 
Himmelsal og tåredal er innholdsmettede 
bilder.  Motsetningene i billedbruken i «Jeg 
er så glad hver julekveld» er også gode: 
Barn/konge, høye slott/arme jord. Men også 
barnet/Guds Sønn som husker på de små. I 
«En krybbe var vuggen» føres kontrastene 
videre fra krybbe til kors. Store deler av det 
kristne tolkningsunivers er fanget inn på tre 
små vers. 

Syng Håps «Solbarn, jordbarn» (98), gir 
en pekepinn på hvordan vi kan preke over 
juleevangeliet. Her er hele verden rammet 

fortsettes på side 32
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nnks lille juleleksikon 
NNKs utvalgte skribenter bringer forkla-
ringer, utgreiinger og synspunkter på noen 
av julens vanligste begreper i ny, lettfattelig 
form til inspirasjon for førjulstravle lesere.

Barn. «Dere skal finne et barn som er svøpt 
og ligger i en krybbe.» Dette handler ikke 
om en romantisk fortelling eller en tilfeldig-
het, dette at vi tror på en Gud som kommer 
som et barn. Tvert imot, det kan gi oss en 
liten anelse av Guds vesen, av hennes for-
hold til oss.  

Når vi nærmer oss et lite barn gjør vi det 
ofte veldig forsiktig. Vi tar vare på den lille, 
vi sitter ofte lenge foran barnet og ser på det, 
nyter det å være sammen med det. Det er 
mange som kjenner den deilige følelsen av 
å sitte med et nyfødt barn på armen (hvis 
det ikke akkurat har vondt i magen). En gjør 
ingenting, en er bare tilstede; og det er nok 
(‣nåde). Vi snakker også annerledes med 
barn. Språket vårt blir enklere, ærligere, det 
kommer fra hjertet, vi konsentrerer oss om 
det vesentlige. Vi fortsetter å snakke med 
barna våre, også om vi ofte bli sittende uten 
å få et direkte svar. Vi tar oss utrolig mye 
tid til barna, for å bli kjent. Den lista kunne 
fortsettes. Jeg lurer på om vår relasjon til 
barn ikke viser til mange aspekter i vår rela-
sjon til Gud. Jo, det går an å kjempe med 
Gud, å klage til ham, men det finnes også et 
perspektiv av å ta vare på sitt forhold til Gud 
på en veldig omsorgsfull og forsiktig måte. 

Barn kan være utrolig tilstedeværende. 
Når de sitter med noe viktig er de dypt kon-
senterte, da er det den marihøna som gjelder 
og som blir betrakta med hele oppmerksom-
heten. Nye ting er en utfordring som blir tatt 
med nysgjerrighet. Det er ikke så ille hvis de 
trengs flere og ennå flere forsøk til noe ende-

lig går slik en ville; et lite barn er ikke opp-
tatt av image, det er ikke særlig redd for å 
dumme seg ut. Det har tillit til andre, betror 
seg uten å tenke seg veldig nøye om eller 
frykte konsekvenser. Tvert imot. Jeg kjen-
ner ingen voksne som er så umiddelbare og 
autentiske som barn; de deler sine følelser 
med oss, ofte på en veldig kroppslig måte. 
Jesus kom som et sånt barn (‣Jesus). Det var 
neppe tilfeldig. Han viser oss en måte å leve 
som vi kanskje av og til føler en lengsel et-
ter. Han oppfordrer oss til å bli som barna, 
til å finne igjen det barnet som er i oss. 

Et barn som blir født, er et tegn på en ny 
begynnelse, på noe som vokser og utvikler 
seg. Gud kommer til oss og fornyer sitt for-
hold til oss mennesker. Det kan sees som et 
håpstegn. Hvor ofte lever vi med situasjoner 
som er helt forferdelige, hvor ofte sitter vi 
og er misfornøyde med oss selv og våre be-
grensninger; hvor ofte har vi ikke en følelse 
av avmakt og føler oss fanget? Da kan det 
være en trøst å ane at det kan bli annerledes, 
at det går an å begynne på nytt og forandre 
på ting. Det kan opprettholde, kan redde fra 
fortvilelse. Guds ankomst som barn – det 
kan sees som et tegn på ny begynnelse og 
nytt håp. 

Ingen barn kommer til verden uten en fa-
milie rundt seg. Den kan være veldig tilstede 
eller helt fraværende, men alle har en fami-
lie – på godt og på vondt. Det gjaldt også 
for Jesus, han hadde sine nærmeste rundt 
seg som han måtte forholde seg til. Akkurat 
i den tida rundt jul stiller vi store krav til 
familiesamhold og kjærlighet til hverandre. 
Likevel vet vi alle at det ikke bare er gøy å 
leve sammen som familie. Krangel, misfor-
ståelser og sårbarhet kan ofte barna beskytte 
seg minst mot. Da Gud kom til verden som 
et barn, utsatte hun seg for denne realiteten. 
Maria og Josef (‣Josef) hadde nok også van-
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skelige tider med sitt barn. Tenk bare på den 
scenen i tempelen hvor Jesus først stakk av 
og etterpå forklarte at han har et nærmere 
forhold til noen annen enn til foreldrene 
sine. Jeg vil tro at det satte familiefreden på 
prøve. Og det er sånn det er. Den hellige fa-
milien som alltid har et harmonisk forhold, 
den finnes ikke – ikke her hos oss, men hel-
ler ikke for noen tusen år siden i Nasareth. 
Det at Jesus blir barn, det betyr at han levde 
sammen med andre mennesker. 

Når et barn blir født, er det forbundet 
med en stor glede. Foreldrene, besteforel-
drene, venner og slektninger feirer det nye 
mennesket. Alle flokker seg rundt det lille 
mennesket, vil være med på det nye møtet. 
Det at Jesus kom som barn, kan ikke minst 
være en grunn til å være glade.

AGT

Englar. Englar finnast – ikkje minst i dei 
mange forteljingane som er formidla i fleire 
religiøse tradisjonar. Dei er skildra i kunst, 
i eventyr og er tallause som klisjear både fi-
gurativt og i tale og bilete. Nokre fortel at 
dei møter englar som projeksjonar inne i seg 
eller som konkrete skapningar i kvardagen. 
Språket og bileta dei vert skildra i, treff meg 
sjeldan heime, men det er inga stadfesting 
på at dei ikkje finnast. Det utelukkar heller 
ikkje at andre kan erfare eitt møte med dei. 
Men i høve til konstruktivt å skulle definere 
kva englar, er ender eg opp med ei mengde 
spørsmål framfor svar.

Slik engleerfaringar vert formidla i sam-
tidsreligiøsiteten kan det virke som om det 
er opp til kvar enkelt si openheit om ein får 
møte ein engel. Det er noko eksklusivt over 
at berre nokre få får vegleiing og hjelp. Om 
ein har eit gudsbilete der ein tenkjer at det 
heilage er samanvove med det menneskele-
ge i inkarnasjonen, må det nykonstruksjon til 

for å kome til forståing av kva forhold det er 
mellom oss og englane. I lys av ei forteljing 
der Gud solidariserer seg ein gong for alle 
med menneska må vi kunne spørje oss om 
det finnast englar tilgjengeleg for ein kvar – 
av rein nåde (‣nåde), eller om dei opererer 
utanfor alle førestillingar om rettferd.

Tradisjonen fortel om englar som syng 
over Betlehemsmarkene. Yre over Jesu fød-
sel (‣Jesus) viser dei seg på jorda og fortel-
jinga om songen deira har me med oss inn 
i kyrkja kvar einaste sundag i Gloria. Nokre 
hevdar temmeleg hardnakka at i ordenen 
mellom himmel og jord er det ikkje slik at 
me kan oppsøkje englane. Det er nemlig 
slik, seier dei, at englane må oppsøkje oss 
og vi kan ikkje kan vende oss til dei. Dette 
kommuniserer ein teologi som aksepterer 
ei viss himmelsk arbeidsdeling, og som er 
like usikra som nyare engleforteljingar i den 
forstand at den aksepterer angelogien som 
Sanning. Og – den opprettheld ei førestil-
ling om ei enorm avstand mellom Gud og 
menneska, så stor at Gud treng ein engel til 
å gå med bod til oss. Dessutan stadfester det 
førestillinga om ein Gud som ikkje høyrer 
– engelen kan kome med bod til oss, men 
me kan ikkje formidle noko attende til Gud.  
Det kan hende at det er det kristne forstå-
ingsuniverset det er noko gale med. Kanskje 
sit vi midt i ei englesuppe kokt på alt frå 
gamaltestamentelege førestillingar, englane 
på marka julenatt, apokalyptiske førestillin-
gar frå Johannes openberring, skolastikken, 
Dante og englebilete over senga frå eigen 
barndom. Det kan hende at me ikkje orkar 
fleire engleforteljingar fordi vi blandar alt 
dette med barokkens velfødde guteenglar, 
gull, glitter og velfødd vestleg «feel-good». 
Det er også mogleg at ein ikkje har plass til 
ei einaste nyare engleforteljing fordi klisjea-
ne og ei ureflektert dogmatisk oppfatning av 
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eit metafysisk hierarki står i vegen.
Kan vi i møte med nyare engleforteljingar 

halde fram med å definere alt heilagt utanfor 
det menneskelege? Eg lurer på om det mog-
leg å definere det engleaktige innanfor det 
menneskelege – i intuisjon og i dei usynlege 
banda som finnast mellom menneske som 
me ikkje rår over. Kanskje kan ein då sjå ein 
engel i andletet til eit menneske som vil ein 
vel og kalle det heilagt. 

Ta ein kik på programmet for Alternativ-
messa i Oslo 2007 i nr 6-2007 av Alternativ 
nettverk sitt magasin Visjon. Notto Thelle er 
intervjua – om englar. Det er interessant at 
det er i dette bladet og i denne samanhengen 
ein skildrar englar om dagen, og at det ikkje 
er noko kyrkja vitnar om som ei muligheit i 
verda anna enn for born (‣barn). 

To anbefalte engleforteljingar:
Film: Lidenskapens vinger• / Himmelen 
over Berlin/ Der Himmel über Berlin 
(1987)
Bok: • En tid for alt av Karl Ove 
Knausgård (2004)

Det seiest også at A dictionary of Angels, 
including the Fallen Angel av Gustav 
Davidson, skal være ein godbit. Om du vil 
vidare inn i angelologien kan du slå opp i 
Wikipedia på oppslagsordet engel eller 
englelære. AAL

Jesus Kristus, f. Jesus fra Nasaret. Født ca. 
år 0, død ca. år 33/lever enda. Utgangspunktet 
for vestlig tidsregning og utgangspunktet 
for kristendommen og den kristne kirke. Få 
skikkelser har som ham hatt en slik vedva-
rende, verdensomspennende historisk be-
tydning, eller snarere: Få tolkningshistorier 
har hatt en slik mangslungenhet og betyd-
ning. Jesus har på mange måter beveget seg 
i takt med tida og vært hver historiske ten-
dens’ bekrefter, dynamo og refser: Hver tids 

speil og vrengespeil. 
Svaret på spørsmålet hvem var og er 

Jesus Kristus? er dermed i stor grad et 
spørsmål om vårt sted og vår tid. Men ikke 
bare det. De fleste Jesus-fortolkninger for-
holder seg nemlig til en slags konstant, av-
trykket av kerygma i skrift og institusjon, 
det vil si vår bibel (og de apokryfe skrifter) 
samt den kirkelige dogmedannelse og for-
kynnelse. Men er det noe dette materialet 
mangler, er det entydighet. Fordelt på alle 
verdens kirker finnes det i dag over 2 milli-
arder mennesker som defineres som kristne, 
det vil si Jesus-troende. Og kanskje finnes 
det like mange svar på hvem Jesus er. Disse 
Jesus-bildene er så kraftfulle at de ulike 
fortolkningsautoritetene (kirkesamfunnene) 
velger å fordømme hverandre på grunn av 
uenigheten om hvem han var og er. Og hva 
mer er, er utenom-kirkelige bøker om «den 
egentlige» Jesus stadig kjempepopulære. 
Dermed har vi enda flere svar på spørsmålet 
om Jesu identitet.

Jesus er altså en person det nesten er umu-
lig å gi en definisjon på uten å bli forkjetret. 
Men la meg forsøke, fra mitt ståsted. Jesus 
fra Nasaret er det mennesket Gud valgte å 
bli. Med andre ord er Jesus Guds åpenba-
ring, og hans liv og virke er dermed av ek-
strem teologisk betydning. Hva sier Gud om 
seg selv og verden ved å velge å komme til 
jorda som et lite barn i kummerlige omgi-
velser på landsbygda i Midtøsten? Ved å fø-
des som menneske gjør Gud noe dramatisk 
med både teologien og antropologien: Når 
jord og himmel kommer hverandre nær og 
i 33 år blander farger på samme palett, kan 
verken Gud eller menneske gå uberørt ut 
av møtet. Ikke bare er Gud blitt menneske. 
Også mennesket er blitt noe annet, noe mer. 
Gjennom Jesu komme har alle mennesker 
på underlig vis kommet i slekt med Gud. Vi 
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er ikke lengre tjenere, undersåtter, men vi 
er gudssøstre og gudsbrødre, ja til og med 
finnes det nå blant menneskene en gudsmor 
og en guds(ste)far (‣Josef). Inkarnasjonen 
gjør noe med Gud og med mennesket, og 
ikke minst med relasjonen mellom oss. Med 
Jesus fødes en ny verdensorden. En kirke, 
en forsmak på gudsriket, som fortsatt glim-
ter nær oss.

For den kristne ettertida er det om å gjøre 
å følge Jesus. Tro på ham, på en eller an-
nen måte knytte sin identitet til hans liv og 
lære. Være kristen, med i en kirke, ha Jesus 
i hjertet, forenes med ham og det han sto for. 
Noen har nådd en Jesus-intimitet som nes-
ten burde lukkes inne på soverommet, mens 
andre har et mer kognitivt, distansert eller 
vantro forhold til skikkelsen. Som kristne 
må vi likevel mene at absolutt hele verden 
er endret i og med Jesus. Ingen går fri, enten 
vi tror på ham eller ikke har Gud endret oss 
på en uant måte.

La oss derfor alle gå den smale vei! 
Luther forteller om denne veien i en av sine 
prekener: Det er som barnet (‣barn) som 
må gjennom sin mors trange og antakelig 
angstfremkallende underliv for å fødes til 
noe nytt og stort og utrolig – vår verden. 
På samme vis skal vi også trykkes gjennom 
en smal passasje, alene, og slik fødes til det 
nye livet. Slik Jesus en gang for 2007 år 
siden passerte den smale trakten som førte 
ham fra en guddommelig logosværen til en 
råkald vinternatt som bare kunne avtvinge 
hele eksistensens hjerteskjærende skrik. Et 
barn er født. En sønn er oss gitt. Herreveldet 
er lagt på hans myke spedbarnsskuldre. For 
en Gud vi har. ÅD

Josef. Josef innehar verdens mest kjente bi-
rolle. I den himmelske lysglans fra englene 
(‣englar) julenatten står han i halvmørket på 

jorden sammen med «en okse og et asen». 
«Den hellige Josef av Jorden» kaller Inger 
Hagerup ham, og hun spør: «Stjerner og vis-
menn. / Hyrder og engler. / Hva tenkte den 
mørke Josef / som aldri mælte et ord?»

Hvem var og hvem er Josef?
Han var en av evangeliets første motta-

kere. For han kan ikke ha unngått å se lysha-
vet fra englene og høre deres proklamasjon 
av den store glede for «alt folket». Er Josef 
slik å forstå som en «fellesadresse» for alle 
som den gang sto – og de som fortsatt står 
– i halvmørket på verdensscenen av ulike 
grunner? Josef sto julenatten i grenselandet 
mellom lys og mørke – nettopp der mye av 
Barnets kommende virksomhet skulle kom-
me til å utspille seg (‣barn). Humoristisk – 
men med hellig alvor – er det sagt at årsaken 
til at Jesus kjente så mange tollere, skyldtes 
at han krysset så mange grenser. 

Josef står julenatten lojal, taus, trofast 
og er vitne til noe som må ha overveldet og 
skremt ham. Evangelisten Matteus, som for-
søker å se situasjonen fra Josefs side, fortel-
ler at han ble bekymret da Maria fortalte hun 
var blitt med barn, og at han ville skille seg 
fra henne i stillhet. Men Josef ble beroliget 
da en engel fortalte om hvordan det hadde 
gått til, selv om han ble kastet inn i det vi må 
kunne kalle en ganske så uvanlig og grense-
sprengende familiesituasjon. 

Mon ikke denne hellige familien gir 
gjenkjennelse for mange i dag? Det er blitt 
påpekt, i disse felles ekteskapslovs debatts-
tider, at det kan være verd å merke seg at i 
forhold til det heterofile kjernefamilieidealet 
fremstår den hellige familien som svært al-
ternativ, ja nærmest skeiv. Her finner vi den 
ugifte alenemor sammen med sin forlovede. 
Ikke bare det at barnet er unnfanget utenfor 
ekteskap, men attpåtil på ikke naturlig vis. 
Mer enn i tradisjonelle heterofamilier blir 
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parallellene til Josef, Maria og Jesusbarnet 
(‣Jesus) i dagens samfunn mer å finne blant 
dagens nye familieformer med dine, mine 
barn og stebarn, med lesbe- og homsepar 
som får barn uten sex og blant kvinner av 
alle slag som får hjelp til sædinseminasjon 
på «storke-klinikker» verden over.

I alt som skjer når himmel blir jord og 
jord blir himmel, står Josef godt plantet på 
jorden. Hans vedvarende inngang og kjenn-
skap til jorden går gjennom håndens arbeid. 
Ikke uten grunn er han blitt helgen for arbei-
dere og håndverkere, særlig tømmermenn 
og snekkere; for kirkegårdsgravere, ved-
hoggere og ingeniører, for familier, oppdra-
gere, ektepar og familiefedre, barn, unge og 
foreldreløse; for alle slags hjem og hospit-
ser; for boligsøkende, reisende og forviste, 
regnskapsførere og fullmektiger, arbeidere, 
sosial rettferdighet og reisende; for jomfru-
elighet, for de døende og for en god død og 
for mennesker i fortvilte og uoversiktlige 
situasjoner. 

Josef har minnedag 19. mars, i forkant 
av Marias budskapsdag den 25. mars. Slik 
minnes vi hvert år om hans trofasthet og til-
stedeværelse. Han er den som alltid er der 
når han trengs. Han er der i forkant når det 
underfulle skjer på ny og på ny, og skaper 
det trygge og åpne rommet når det uvanlige 
og grensesprengende finner sted. 

Det er noe hemmelighetsfullt som forblir 
over Josef. Vi aner konturene av ham, men 
vi ser ham aldri tydelig. Han er mer enn det 
vi ser.  Slik verner han, sier Inger Hagerup, 
«ordløs menneskets drøm, / den hellige 
Josef av Jorden». AB

Lys. Jeg er av dem som kommer i lysnød 
utover seinhøsten. Kunstige lyslamper mot 
tungsinn er velkommen, oppholdsrom fulle 
av lys vil jeg gjerne ha. Behovet for lys er 

påtrengende. Jeg vil ha både snøvidder, sol 
og varme fra sørligere breddegrader.

Lyset har mange funksjoner for oss, både 
psykosomatisk, praktisk og eksistensielt. 
Alt etter situasjonen opplever jeg lys som 
varmende og livgivende, stemningsska-
pende, blendende eller avslørende. Har du 
kjent roen som finnes på skogbunnen under 
de store trekronene? Vennlig lys filtreres 
gjennom furugreiner før det risler ned mot 
skogbunnen. Mosen omslutter vakre små 
blomster med fuktighet og ly. Beskyttelse 
finnes langs de stille stiene som fører uten-
om gjennomskuende og kritiske blikk. Noen 
ganger trenger vi et mildere lys også i byen, 
og velger de trange gatesmugenes beskyttel-
se framfor de åpne plassenes blottstillelse. 
Skumringen og de mjuke tidene gjør livet 
mer vart. Vi trenger stedene der konturene 
ikke er så skarpe, der lyskniven ikke skjærer 
gjennom og flerrer det dunkle.

I høst- og vinterkveldene settes lyse-
ne gjerne ved grensepunktene til mørket. 
Levende stearinlys i vinduskarmer skaper 
intimitet og definerer et bebodd og besjelet 
rom som omgis av et kaldere mørke. Vi er 
på sporet av lysets emosjonelle betydning 
for oss nordboere i advents- og juletida. 
Levende små flammer fra stearinlysene blir 
varmende håpstegn – de gir assosiasjoner til 
truet, men standhaftig liv i kontrast til mør-
ket utenfor.

For meg er det nok sånn at lyset for å bli 
julens lys, må ha noen bestemte kvaliteter. 
Det må være levende i en eller annen for-
stand, og julens lys må omgis av et nødven-
dig mørke – noe det står i relieff til.

Ett lys har en helt spesiell symbolverdi 
i julefortellingene: stjerna. Den er helt nød-
vendig for å sette julestemningen. Stjerner 
henges opp i berøringspunktene mellom det 
bebodde og ubebodde: i vinduskarmene og 



 

  nytt norsk kirkeblad 8/2007 19

  nnks lille juleleksikon

i rommet mellom bygatene der mennesker 
ferdes, og mot snøfokken og kulden i him-
melrommet over oss.

Over der igjen finnes en mer religiøst 
stemt himmel. «Deilig er den himmel blå», 
synger vi. For meg ble det voksenopplæring 
at «Lyst det er å se derpå» ikke handler om 
lys, men om at det er lystelig – frydefullt – å 
se på himmelen. For skal du kunne se stjer-
nene som vinker oss opp til seg og smiler 
til oss, må jo stjernene stå fram på en mørk 
bakgrunn, og slett ikke mot noe lyst. Den 
nordiske kvelds- og nattehimmelen er raus 
med både kulde og mørke – det blåsvarte 
tomrommet lar stjernene stå fram i ypperlig 
relieff.

Fortellingen om stjerna som ledet men-
nesker til Kristus (‣Jesus) er fortellingen 
om lysets vei til golde betlehemsmarker og 
til Alf Prøysens småkårsfolk. Stjerna er det 
levende lyset, den er i bevegelse mot håpets 
steder. Den stanser over taket der a jordmor-
Matja bor. Nyfødte barn over hele kloden 
blir ekko av Maria og barnet ved krybben. 
(‣barn). Stjerna lyste den gangen over gud-
fødersken og over frelseren. Derfra har men-
nesket sin nye verdighet – og det levende 
lyset beveger oss til å se Kristus i stadig nye 
menneskeansikter. 

Julens grunnfortelling har god kontakt 
med skygge- og lysfeltene som alltid er li-
vets vilkår. Derfor har de en mytisk kraft 
som gir troverdighet og håp til vår erfaring 
og livstolkning. For mennesket trenger å tro 
at Guds lys fremdeles lar seg finne blant oss 
– blant mennesker som Gud har glede i.  

Julefortellingene har enda mer å til-
føre lysspekteret. Det blendende lyset på 
Betlehemsmarkene forferdet i all sin kraft. 
Hvordan utfolder vi det storslagne i englenes 
GLORIA? (‣englar) Noen modige drømme-
re finnes det blant oss; de som av dikterisk 

ambisjon eller guddommelig inspirasjon har 
forsøkt å skildre selve gudslyset, det som 
fullender Guds første «Bli lys!»

Dante var en av disse modige visjonære. 
I Komedien skildrer Dante reisen ned i av-
grunnen og oppstigningen til Gud. På reisen 
opp gjennom lyssfærene i Paradiset blir den 
største fysiske utfordringen for pilegrimen å 
utstå det massive lyset. Tåleevnen oppøves, 
men Dante blendes stadig av lyset. Bare når 
glansen av Kristus speiles i Beatrices øyne, 
blir lyset til å holde ut. Via tilflukten i hen-
nes blikk føres pilegrimen opp mot den en-
delige overgivelsen, der han språkløs skuer 
den treenige Gud. Der ser Dante også dyb-
den og rekkevidden i lyset som går ut fra 
Gud – hele kosmos bæres og omsluttes av 
Guds lys. EV

Nåde. Ordet har lenge stått i fare for å bli 
eit omgrep sprunge ut av ein kyrkjeleg kon-
tekst, og som ikkje har sprunge stort lenger. 
Slike omgrep har ein tendens til å bli ei sak 
for spesielt interesserte og knapt nok det. 
Blir det for mykje snakk om nåde er det som 
om heile nåden forsvinn. Det kan gå infla-
sjon i det meste. Problemet er ikkje for my-
kje nåde, problemet er snarare at ordet blir 
brukt for lettvint, det blir eit munnhell. 

Men nåden har gjort comeback. Både 
som omgrep, men kanskje like mykje for-
kledd i andre ord og vendingar. Det er neppe 
tilfeldig at det igjen er blitt legitimt å snakka 
om nåde. Me lever liva våre i ein kultur kor 
me ustoppeleg skal konkurrera, på eit eller 
anna vis. Det er konkurranse frå livet star-
tar til me blir borne til grava. Konkurranse 
i skulen, i idretten, i arbeidslivet, i venne-
kretsen. Me blir målte på kva me produserer 
og på kva me konsumerer, sjølv det å byg-
gja sin eigen identitet er  konkurranseprega. 
Sjølvsagt kan ein vinna, men jo større høgd, 
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jo større fallhøgd. Kingo sin salme «Far, 
verden, far vel!» (Nos 406) kan vera vel-
eigna som bakteppe for talen om nåde.

Når konkurransen blir sterk, blir nåden 
enda meir nødvendig. Sjølv innanfor ein 
sekularisert kultur tvinger spørsmålet om 
nåden seg fram. Finnes det i det heile noko 
i livet som er meir fundamentalt enn det me 
sjølv har produsert? I siste hand blir det til 
eit spørsmål om me er vår eiga lukkes smed, 
eller enda meir vulgært, om me er vårt eige 
opphav. Når nåden blir ekskludert frå det 
offentlege rom, blir det rydda god plass for 
innbilskheit og menneskeforakt.

Ei kristen livstyding må operera med 
nåde i fleire samanhengar, både som funda-
mentalt i det ålmene, men også som grunn-
leggjande for openberringa i Jesus Kristus 
(‣Jesus).

Det er muleg å tyda tilværet som fullt av 
nåde. I dei heilt elementære fenomena. Frå 
første til siste andedrag er me mottakarar av 
det som blir gitt oss, lufta me pustar inn, vat-
net me drikk og maten me et. Me mottek frå 
den kulturen me veks opp i, mottek språk og 
forteljingar som set oss i stand til å hand-
tera det livet me skal leva. Dagleg tek me i 
mot det som godt er frå menneske rundt oss. 
Mennesket er primært mottakar og lever av 
det som blir gitt. «The self-made man» er eit 
fabeldyr. I dette ligg ikkje at me skal gjera 
oss blinde for det i tilværet som øydelegg 
og legg dødt. Me skal ikkje ha så lang farts-
tid i livet før me veit at livet er så  inderleg 
skjørt. Ja verre enn det, me lærer tidleg at alt 
liv er i rørsle mot utsletting. Alt som lever 
skal døy. Men dette kan ikkje annullere at 
me lever av det som kjem til oss «fra kilder 
utenfor oss selv».

Likevel kan ikkje den kristne trua la seg 
avgrensa til å dreia seg om den nåden me til 
dagleg lever av, den nåden som er gitt med 

skapinga og som må sortera under den før-
ste trusartikkelen. Livet er forbigåande. Den 
nåden som er gitt oss med livet, kan ikkje 
avvikla døden. Den destruksjonen som er 
innebygd i tilværet og som finn sitt definiti-
ve uttrykk i døden, let seg ikkje stoppa. Etter 
all erfaring med livet er det døden som tek 
siste stikk, ikkje livet. Derfor må trua seia 
meir om nåden enn at den er det bærande 
element i liva våre. Nåden er ikkje berre det 
mest sjølvsagte av alt, den er også det mest 
overraskande av alt. Samstundes som den 
ber det daglege livet, bryt den med det same 
daglege livet, og set alle reglar ut av spel. 
Som ein raud trå gjennom heile Jesu liv og 
virke er det nettopp denne dobbeltheten som 
kjem til uttrykk. 

Er det i det heile muleg å snakka om nå-
den me møter i forteljingane om Jesus, utan 
at håpet om apokatastasis listar seg inn? 
Håpet om at nåden får siste ordet spring i 
siste hand ut av forteljingane om Jesus, at 
han er eit ord «for heile folket».  
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musikalske 
julefortellinger

Av Øystein Dahle
Jeg er en av mange som samler på noe sært. 
Frimerke- og myntsamlingen er pakket vekk 
for godt. I stedet har jeg begynt å samle på 
jule-cder. Det hele startet for fem-seks år si-
den. Jeg ble fascinert over hvor mye skjønn 
og flott julemusikk som gis ut hvert år – 
samtidig som det gis ut så mye som jeg kal-
ler juleskvip. Dette fikk jeg lyst til å se litt 
nærmere på. Dermed var jeg igang med å 
samle. Nå har jeg om lag 250 julecder. 

Men hva er så god julemusikk? Hva er 
det som kjennetegner julemusikk som tå-
ler å bli spilt om igjen år etter år? For meg 
har nøkkeordet blitt fortellingen. Julen 
handler om en to tusen år gammel fortel-
ling som vi forteller om igjen og om igjen 
hver jul. Dette er den store fortellingen. Og 
jula handler om alle de gode og såre fortel-
lingene fra vårt eget liv som er knyttet til 
jula. Barndomsminner og små – men vik-
tige – fortellinger fra ulike faser i livet vårt. 
Julemusikken er en døråpner til den store 
julefortellingen. Men julemusikken er også 
en portal til barndommens lukter og følelser. 
Gjentagelse, rytme, vemod og skjønnhet. 

God julemusikk skaper musikk som 
både holder tak i de sterke tradisjonene som 
preger jula, og samtidig makter å fornye 
musikktradisjonen på en troverdig måte. 
Her er det mange juleoverraskelser. Jeg 
lytter nesten aldri til country, men så kom 
Emmylou Harris i 2004 med en country-
julecd som hever seg over det meste. Det 
samme gjelder Carola. Hun spilte inn en 
julecd i Fødselskirken i Betlehem i 1999 
som er meget overbevisende. Julecder byr 

også på skuffelser. Jeg elsker Diana Krall, 
men hennes julecd var middelmådig. Det 
samme gjelder cden med Den norske operas 
kor og orkester fra 2002. Når etablerte artis-
ter gir ut julemusikk, går de opp til eksamen 
for meg. De prøver å gi sitt bidrag til musi-
kalske gjenfortellinger av store og små jule-
historier. De må greie å overbevise meg at 
de har vil noe med sin innspilling. Og de må 
unngå de store julefristelsene: sentimentali-
tet, kopiering, grådighet og historieløshet. 

I sentimentaliteten brukes velprøvde 
musikalske klisjeer for krampaktig å skape 
den gode julestemning. Overfladisk fø-
leri og bakgrunnsstøy blir oftest resultatet. 
Sentimentaliteten kombineres ofte med 
kopiering. Kjente julesanger spilles inn på 
nytt, uten at de som deltar har noen tanker 
om hva de vil tilføre av sitt eget. Ofte vir-
ker det som om det er godt nok å gjøre det 
nesten like bra som de som har spilt inn 
samme julesang i akkurat samme arrange-
ment og uttrykk året før. Grådigheten duk-
ker opp i mange sammenhenger i jula når 
en håper at enda mer av noe bra, alltid blir 
enda bedre. Julemusikk kan lett bli over-
dynget med alt for mange elementer slik at 
det hele blir ganske svulstig og uappetittlig. 
Historieløsheten viser seg i de som forsyner 
seg fra julemusikkens skattekiste uten ærbø-
dighet eller hemninger. 

Når jeg gikk gjennom min julesamling 
var det rimelig enkelt å plukke ut om lag 25 
cder som ikke har falt i disse julemusikkfris-
telsene. Blant disse skal jeg gjøre et utvalg 
på 2 som skiller seg ut og fortjener å bli løf-
tet fram. Her var valget mye vanskeligere. 
I korkategorien finner jeg de som er tettest 
på tradisjonen. Jeg velger å nominere Oslo 
domkors utgivelse fra 2003, Grex Vocalis’ 
innspilling fra 2004 og SKRUKs samar-
beid med Rim Banna og Tord Gustavsen fra 
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2003. I samme gruppe gjør jeg også plass for 
Take 6 fra USA og Real Group fra Sverige. 
Valget faller på SKRUK. De greier å lage 
en innspilling med solid forankring i klas-
sisk kortradisjon, samtidig som de åpner seg 
både mot palestinsk folkemusikk og flørter 
med Tord Gustavsens jazzakkorder. Dristig 
– men det fungerer som en helhet. 

I kategorien vokalstemmer er det på 
min liste mye jazz og/eller folkemusikkin-
spirerte juletoner: amerikanske navn som 
Oscar Peterson, Ray Charles og Harry 
Bellafonte. Og flotte svenske stemmer som 
Lisa Rydberg og Sofia Karlson. Eller nor-
ske stemmer ved Kari Bremnes og Åsne 
Valland Nordli. Eller de mer særpregede 
Elias Akselsen og Ole Paus. Disse har alle 
vært tro mot opphavet, men gjort musikken 
og uttrykket til sitt eget. 

De to som blir med helt til slutt er 
Sondre Bratland og Bugge Wesseltoft. 
Sondre Bratlands julecd fra 1992 «Rosa frå 
Betlehem» er den mest kjente, og har snart 
rukket å bli en klassiker for mange. Og med 
god grunn. Med Iver Kleive på orgel, Knut 
Reiersrud på gitar og Erik Hillestad som 
produsent er jo utgangspunket bra. De dro 
ned til Betlehem for å gjøre sin innspilling, 
og fikk med seg et palestinsk barnekor og 
to andre musikere. Sammen har de maktet å 
bygge en bro mellom norsk og arabisk fol-
kemusikk, mellom middelaldermelodier og 
moderne arrangementer. Her er det ingen 
forutsigbar reproduksjon av kjente julesan-
ger, de har sammen skapt noe nytt av det 

kjente. Sårt og ømt, enkelt og storslått. 
Den andre vinneren i min kåring er 

Bugge Wesseltoft som i 1997 ga ut julecd 
«It’s snowing on my piano». Han spiller ale-
ne på sitt piano, og leker seg gjennom man-
ge av de kjente julemelodiene. Wesseltoft er 
mest kjent som jazzpianist, men denne plata 
er vanskelig å plassere innenfor en tydelig 
sjanger. Improvisasjonene er avdempet og 
meditative, og de er samtidig harmonisk 
og utfordrende. Dette er musikk som kiler. 
Grasiøst og inntagende.  

God julemusikkjul!

Øystein Dahle 
er avdelingssjef i Kirkelig  

arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
oystein@ka.no
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julemusikk av  
edel årgang

Av Kjetil Grandal
Den musikk som jeg hører med størst glede 
i julen – og heldigvis kan den avgjort også 
nytes resten av året –, er og blir Johann 
Sebastian Bachs praktfulle «Juleoratorium». 
Hver gang jeg hører hvordan åpningskoret 
ikke bare oppfordrer til å glede og fryde seg 
og sende jammer og klage ut bakdøren for 
en stund, men hvordan denne musikken for-
midler en livskraft som faktisk gir et fun-
dament for å slippe gleden løs, ja, da er jeg 
trollbundet. Verket er blitt til i 1734/35 mens 
Bach virket som kantor i Leipzig. Oratoriet 

er satt sammen av seks kantater som er knyt-
tet til de seks festdagene: 1.,  2. og 3. jule-
dag, nyttårsdag, søndag etter nyttår og Kristi 
forklaringsfest. Hvem som har skrevet tek-
sten, vet vi ikke. Musikalsk sett er verket en 
skattekiste som inneholder mektige korsat-
ser, inderlige arier for solistene og koraler 
bygget over kjente salmemelodier. 

Det er ikke likegyldig hvilken innspilling 
du hører av «Juleoratoriet». Heldigvis finnes 
det flere som yter verket rettferdighet. John 
Eliot Gardiners Monteverdi Choir er ikke 
som andre kor. Det betyr at det er vanske-
lig å overgå den velklang og rytmiske spenst 
som dette koret byr på. CD-versjonen på 
Deutsche Grammophon fra 1987 er således 
en klassiker. En DVD-utgave med samme 
dirigent og kor fra 1999 er også flott, og har 
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fordelen av Barbara Finks varme og utsøkte 
tolkning av altsolo-partiet. Dersom du er 
villig til å leve med mindre polert orkester-
klang og gjerne hører gutter tolke soloparti-
ene for sopran og alt, er det en opplevelse å 
høre Nikolaus Harnoncourts glødende frem-
førelse fra 1974 (Warner). En mer stillferdig 
julefeiring får du med Philippe Herreweghe 
(Virgin 1989). Denne dirigenten er mer inn-
advendt enn Gardiner, og godt hjulpet av 
fremragende solister blir de meditative si-
dene av verket utsøkt behandlet. Alle disse 
fremførelsene benytter såkalte «original»-
instrumenter, det vil si instrumenter fra 
Bachs egen tid. Dette gir i regelen et mer 
gjennomsiktig klangbilde.

Du kjenner Bachs «Juleoratorium» og 
vil gjerne ha en annen anbefaling? Du kan 
prøve tre vakre adventskantater av Bach 
med Herreweghe (kantate 36, 61 og 62, 
Harmonia Mundi) eller flott julemusikk av 
Gottfried August Homilius (1714-1785) di-
rigert av Peter Kopp (Carus). 

Da er det bare å ønske god fornøyelse og 
gledelig jul!

Kjetil Grandal 
er førsteamanuensis 

kjetil.grandal@teologi.uio.no 
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Fred i jula – «Selam!», sier mine venner i 
Eritrea til meg og tar meg i hånden. «Fred!» 
De har vokst opp med krig eller iallfall nes-
ten-krig i forhold til Etiopia alle som én, men 
hilser med «fred!». «Shalom!» heter det på 
hebraisk, så vidt jeg vet, og «Salaam!» på 
arabisk, og det er ikke synderlig mer frede-
lig på de kanter, som alle vet. Grunnordet 
betyr i følge Wikipedia «velvære, trygghet, 
harmoni, vennskap og fred», men området 
rundt Betlehem i dag er knapt preget av 
«velvære, trygghet, harmoni, vennskap og 
fred». Og fred kan bety så mangt.

jula og freden
Kirkens julefeiring starter med englesangen 
over betlehemsmarkene. «Ære være Gud i 
det høyeste og fred på jorden blant mennes-
ker som Gud har glede i!» sang de ifølge 
den nye oversettelsen. Neste dag hører vi de 
mektige ordene fra Jesaja om «Fredsfyrsten»: 
«Så skal herreveldet bli stort og freden uten 
ende over Davids trone og hans kongerike» 
(Jes 9,7). (Men en skurrende tone finnes i 
evangeliet: «Hans egne tok ikke imot ham». 
Splittelse altså? Konflikt, som bryter den 
store harmonien?) 

Dagen etter er det 2. juledag, og fre-
den og harmonien blir definitivt splintret: 
Jesaja snakker om å bli hånet – slått og 
dradd i skjegget, så kommer fortellingen om 
Stefanus, som det gikk langt verre med, og 
så sier Jesus til disiplene i evangelieteksten: 
«Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred 
på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe 
fred, men sverd.» Hallo! Hva er nå dette?

Men søndag etter jul er den første Jesaja 
der igjen, nå med ordene om at folk «skal 
smi sine sverd om til plogskjær og spydene 
til vingårdskniver» (Jes 2,4). 

Og så er det nyttårsaften, og da er det en 
mildere tone over tekstene. Klagesangene 
snakker om at «det er godt å være stille og 
vente på hjelp fra Herren». 2. Peters brev 
peker håpefullt mot «en ny himmel og en 
ny jord, hvor rettferdighet bor», og Jesus, nå 
i en radikalt annen stemning enn i Matteus-
teksten 2. juledag høres det ut til, sier til dis-
iplene: «Fred etterlater jeg dere. Min fred 
gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. 
La ikke hjertet bli grepet av angst og mot-
løshet.»

Juletidas tekster om fred er som et styk-
ke dramatikk skrevet av en dramatiker med 
sans for livets skrikende motsetninger og 

den svarende freden
tanker om fred i julas tekster

Av Jon Smidt
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absurditeter. Som involverte tilhørere (for 
ikke å snakke om som involvert predikant!) 
møter vi og må vi forholde oss til stemmer 
fra ulike kanter, som sier aldeles ulike ting: 
«Fred på jorden!» «Tro ikke at jeg er kom-
met for å bringe fred på jorden!» «Min fred 
gir jeg dere.» Det er sterke saker. Hvordan 
reagerer vi? Hva skal vi svare?

Hva skal vi svare?
Jeg har ikke tenkt å forsøke å finne en fel-
les harmoniserende mening i disse ulike 
stemmene. Jeg er ikke sikker på at den fin-
nes. Eller hvis mening finnes, ligger den 
kanskje nettopp i de skjærende motsetnin-
gene. Mening er ikke, ville nok den russiske 
språk- og kulturfilosofen Mikhail Bakhtin 
sagt; mening blir til i en evig pågående pro-
sess, i våre svar til de stemmene vi møter. 
Kanskje må vi finne oss i å lete etter even-
tuelle meninger i spenningene mellom tek-
stene, den alt annet enn fredelige verden og 
våre egne liv. Altså må vi høre på disse ulike 
stemmene og svare som best vi kan.  

Det er mange stemmer her på én gang: 
Det er dialoger i tekstene, og dialoger som 
forutsettes og anes mellom tekst og mot-
takere i tidligere tider. Det er dialoger tek-
stene imellom slik de kommer på rekke og 
rad i juleukas kirkelige dramaturgi. Og hele 
veien, vevd inn i alt dette, våre egne dialo-
ger med disse tekstene og med det vi ser og 
hører på tv og i aviser og rundt oss om fred 
og konflikter og Gud og død og liv.

stemmene i tekstene
Først er det altså Lukas 2 på julaften. 
Fortellerstemmen har regien, og det kan 
ikke være tilfeldig at englebudet om fred på 
jorden kommer til fattige gjetere. Det er som 

vi vet, et poeng for denne fortelleren at det er 
de fattige som mottar evangeliet. De fattige 
og redde. «Frykt ikke!» sier englestemmen 
til dem. «Se, jeg forkynner dere en stor gle-
de!» Og så kommer et helt kor av stemmer 
(samstemt denne gangen) og lover «fred på 
jorden blant mennesker som Gud har glede 
i!» –«Mennesker som Gud har glede i»? 
Hvem er nå de, kan vi spørre. Er ikke freden 
fra Gud for alle mennesker? Det vil vi da 
gjerne tro. Eller er denne freden forbeholdt 
noen utvalgte, «som Gud har glede i»? De 
fattige og redde? Sikkert er det at englenes 
budskap om fred fra Herrens herlighet for-
kynnes for noen som helt mangler makt og 
herlighet, og er «overveldet av redsel».

Juledag er det Jesaja 9 som forkynner 
fred. Men her er freden knyttet til makt, 
herskermakt, kongemakt. Fred knyttes 
til en fyrste som har makt til å holde fien-
der i sjakk, og derfor gir fred, trygghet og 
gode kår for sitt folk: «Herreveldet er lagt 
på hans skulder, og hans navn skal være: 
Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far 
og Fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort 
og freden uten ende over Davids trone og 
hans kongerike.» Tekstens forutsatte tilhører 
er «folket», «vi». Men også her er bakgrun-
nen mørket, åket, undertrykkelsen: «Det 
folk som vandrer i mørket, får se et stort 
lys.… For åket som tynget folket, stangen 
over nakken på det og staven som driveren 
brukte, har du brutt i stykker.» Også juledag 
er fylt av dramatikk. Den sterke stemmen i 
Johannesprologen snakker om konflikter og 
motsetninger, også den: «Verden kjente ham 
ikke.…og hans egne tok ikke imot ham» 
(Joh 1,10f). Og egentlig er vel hele NT-
historien (for ikke å snakke om GT) bygd på 
konflikt. Det er konflikt og motsetninger det 
handler om fra krybbe til korsfestelse, tvers 
gjennom apostelgjerninger og apostelbrev 
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til åpenbaringsvisjonene – strid og kon-
flikter langt mer enn fred. Det er ikke noe 
ukjent med dette, det er virkeligheten rett og 
slett – «verden» slik vi kjenner den. Sånn 
sett er 2. juledag bare en påminnelse om den 
brutale virkeligheten når den kommer.

2. juledag. I Matt 10 handler det om ut-
sending av apostlene i en farlig verden. Og 
ordene er lagt i Jesu munn. Her er «fred» 
noe apostlene bærer med seg, som en nåde, 
en gave fra Gud, noe de kan dele av der de 
kommer. Det er altså ikke fraværet av krig 
og undertrykkelse det snakkes om her, ingen 
politisk fred, men fred som en velsignelse fra 
Gud. I Matt 10,12f snakker Jesus om hvor-
dan disiplene kan komme inn i en landsby 
og finne ut hvem i den som er verdig til å 
ta imot dem: «Når dere kommer inn i hu-
set, skal dere hilse det med fred. Og er hu-
set det verd, skal freden deres komme over 
det, men dersom huset ikke er det verd, skal 
freden vende tilbake til dere selv.» Altså en 
fred som kan gis til de utvalgte og tas fra de 
ikke-verdige. Slik blir fred koplet til skiller 
mellom mennesker. Alt det Jesus sier her i 
Matt 10, har ikke-freden både som forgrunn 
og som bakgrunn: konfliktene, motstanden, 
forfølgelsene. Dette er den virkeligheten 
apostlene må være forberedt på, slik er ver-
den. Litt lenger ut i kapittel 10 kommer så 
den krasse realismen i evangelieteksten 2. 
juledag: «Tro ikke at jeg er kommet for å 
bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet 
for å bringe fred, men sverd», og fortsettel-
sen som handler om splittelse og strid mel-
lom far og sønn, mor og datter, husfolk og 
herre. Om Matteus-teksten trøster, gjør den 
det ved å si til dem som går inn i konfliktene 
og kanskje mister alt, at de skal finne sitt liv 
(og kanskje få «Guds fred»?) om de mis-
ter livet for Jesu skyld. Lett å ta til seg for 
fredelige kirkegjengere i jula er dette ikke. 

Som en dæsj eddik i julegrøten.
Søndag etter jul er det en politisk stem-

me som snakker igjen, Jesaja-stemmen om 
fredsriket: «Folk skal ikke mer løfte sverd 
mot folk og ikke lenger lære å føre krig.» 
Tidlig på åttitallet gikk fredsmarsjene over 
Europa og sang «We shall overcome». 
Fortsatt arbeider «Nei til atomvåpen» og 
mange andre organisasjoner for å skape fol-
keopinion mot opprustning og militære løs-
ninger på sosiale problemer. Det er et slit-
somt utholdenhetsarbeid der visjonen av en 
annen og bedre verden må holdes levende. 
Dette er likevel en slags fred det går an å 
skjønne og arbeide for: en «verdslig fred», 
om en kan si det slik, fravær av krig – og 
gjerne mer også: rettferdighet og muligheter 
til et verdig liv for alle mennesker. Dette er 
godt, verdt å kjempe for, det er slitsomt og 
fullt av motgang og tilbakeslag, men vi vet 
at det er viktig, og vi vet hva det er.

Men fredstekstene i jula insisterer på 
å snakke om en annen slags fred også, og 
den er det altså vanskeligere å få grep om. 
Nyttårsaften har Jesus ordet igjen, nå i regi 
av Johannes-evangeliets forfatter. Han er 
ikke krass som i Matt 10 nå. Settingen er det 
siste måltidet skjærtorsdag, og Jesus trøster 
disiplene sine: «Fred etterlater jeg dere. Min 
fred gir jeg dere, ikke den fred som verden 
gir…» Ikke den fred som verden gir – hva 
slags fred er det da snakk om? Er det den 
samme som i Matt 10, den apostlene bar 
med seg og kunne gi til dem som tok imot 
dem? Er det den vi hører i gudstjenesten, når 
presten løfter hendene og lyser velsignelsen, 
eller helt til slutt når hun sier: «Gå i fred og 
tjen Herren med glede!»? Eller er vi tilbake 
på betlehemsmarkene? Det finnes en likhet 
med den freden englene forkynte: Denne 
freden blir gitt til redde og motløse: «Min 
fred gir jeg dere, ikke den fred som verden 
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gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og 
motløshet.»

fred og fred og hellig uro
Fred har ikke én, men mange betydninger 
og meninger, ser vi. Og fred er utfordrende, 
minst av alt noe snilt og søvndyssende. At 
budskapet om fred først og fremst er for 
de motløse og urolige eller angstfylte, ikke 
for de trygge og sterke, er ingen fredelig og 
julekoselig tanke, det er heller urovekkende. 
Som vanlig tvinger Jesus oss til å se ut over 
våre egne trygge grenser, eller rundt hjørnet, 
der uroen, slitet, fattigdommen, angsten og 
motløsheten bor. Se forskjellene, skillene, 
konfliktene, motsetningene. I flyktningleirer 
og slumområder, i triste leiligheter og på sy-
kehus, i gjenger og i ensomhet. Hellig uro. 
Den ubehagelige andre-juledagsteksten hin-
drer oss i å henfalle i en altfor fredelig-til-
freds ferdig mening om hva fred på jorden 
betyr. 

Noen skiller – fattig/rik for eksempel – er 
temmelig fundamentale og absolutte. Men 
ikke alle. Også vi kan jo gripes av angst og 
motløshet. Livet skifter som julas tekster. 
Og ganske bestemt trenger vi trøst og nytt 
mot iblant og Guds fred for å leve. 

Mer og mer tenker jeg at det å være «tro-
ende» betyr å være «svarende», og siden li-
vet alltid forandrer seg, stemmene jeg hører, 
hendene jeg møter, øynene jeg ser, blir mine 
svar aldri helt de samme. Tekster er alltid en 

del av noe, av verdens tiltale til meg. Mine 
svar forandrer meg. Frans av Assisi svarte 
med sitt liv og bad: «Gjør meg til et redskap 
for din fred!» Kanskje samler det svaret det 
viktigste i julas ulike fredsbegrep: Fred som 
noe aktivt, noe som brukes for andre, som 
skaper verden i Guds bilde. Som den gjør 
som ofrer noe for andre, som presten gjør 
når hun lyser velsignelsen.

Eller er det likevel den jeg får når min 
eritreiske venn gir meg hånden og sier 
«Selam!»?

Nylig fylte Vår Frue kirke i Trondheim 
800 år. I mange år har Vår Frue gitt rom for 
Kirkens Bymisjons arbeid: et sted å varme 
seg og søke til, en tallerken suppe, en hånd 
å holde i, et lys å tenne. På jubileumsguds-
tjenesten sang vi: «Gud er i byen!» «Guds 
fred» er altså aktiv. Ikke en tilstand, men en 
handling. «Fred på jorden, blant mennesker 
som Gud har glede i!»

Jon Smidt  
er professor i norsk fagdidaktikk ved 

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for 
lærer- og tolkeutdanning 

jon.smidt@hist.no
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Noen uker før julen 2003 ble Saddam 
Hussein funnet sjabby, sulten og syk i en 
hule rett utenfor byen Tikrit i Irak. Det året 
begynte jeg prekenen julaften slik:

Litt utenfor en inntil da ganske 
ukjent by i Midtøsten, i en bolig 
ikke egnet for mennesker, blir 
den mektige funnet, avkledd all 
den prakt han har vært forbundet 
med, sårbar, fattigslig og 
grunnleggende menneskelig. 
Jeg tenker på Saddam.

Jeg gikk videre ved å understreke det hor-
rible i Saddams misbruk av «Olje for mat»-
programmet, med titusener av døde syke 
og barn. Ved å peke på Ramaskrikets sen-
trale plass i juleevangeliet, Geir Gundersens 
dikt «Dei drap uskuldige barn», og Ivan 
Karamasovs begrunnelse av sin vantro nett-
opp i uskyldige barns død, understreket jeg 
så sterkt jeg kunne at for Saddams delta-
kelse i historiens ondskap finnes det ingen 
unnskyldning. Ingen.

Prekenen fortsatte slik:

Men samtidig tenker jeg, kanskje 

politisk ukorrekt, denne julen også 
på mennesket Saddam. Det var 
det merkelige, kanskje. Bildene 
viste to ting. Jeg så tyrannen, men 
jeg så også mennesket. […] Vi 
bommer hvis vi ikke i det ansiktet 
som lyste mot oss fra Aftenposten, 
CNN eller TV2, i dette skjeggete, 
slitne, barnslig trassige, grågustne 
og smått dustete ansiktet ikke 
også gjenkjenner et menneske: i 
ytterste instans – og var vi forlatt 
– et speilbilde av oss selv. Hvis vi 
ikke gjenkjenner menneskelighet, 
ja, vår egen menneskelighet i den 
fortaptes ansikt, så er alt tapt. Da 
dras vi inn i spillet og verden blir 
svarthvit, befolket av venner og 
fiender, av oss og de andre. Da gjør 
vi oss selv til guder og dommere, 
og det er begynnelsen på en 
fortelling som ikke ender godt.

Aldri, verken før eller siden, det skjønte 
jeg i våpenhust, har jeg sendt ut en så delt 
menighet. Mange var begeistret, minst like 
mange var fra fortørnet og utover på ska-

fred i vår tid…
Av Raag Rolfsen
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laen.
La denne utgangen være inngangen til de 

tekstene det skal handle om her: «Tro ikke 
jeg er kommet for å bringe fred på jorden. 
Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men 
sverd» er Jesu ord fra Matteusevangeliet 2. 
juledag. I teksten fra Johannesevangeliet på 
nyttårsaften motsier Jesus seg selv, men med 
en nyanse som kan tyde på at han ikke gjør 
det allikevel: «Fred etterlater jeg dere. Min 
fred gir jeg dere, ikke den fred som verden 
gir.» Begge tekstene handler om utsendelse; 
om den smale passasjen mellom kirkerom-
mets og verdens uendeligheter. «Gå i fred!» 
Men altså, ikke uten våpenhusets kontrak-
sjon, ikke uten at vi stopper opp, henter oss 
selv inn og sverdet ned fra veggen.

Julen bærer denne nesten bristende spen-
ningen i seg, kanskje mer enn noen annen 
tid i kirkeåret. Hvert år, under tredje vers av 
«Deilig er jorden», reiser hårene seg i nak-
ken og tårene presser på: «Fred over jorden! 
Menneske fryd deg!» Spenningen er ikke 
oppløst. Den nyfødde, nakne, forfulgte og 
fattige ligger der, men vi får tenke, føle, tro 
og ikke minst synge at også vi, med alt vi 
eier og er, hører til i en fortelling som gir 
mening. 

Andredagen er annerledes, veldig an-
nerledes. For de få som møter fram er fred 
blitt til sverd og det jublende vitnesbyrdet til 
martyrium. På nyttårsnatten blir altså denne 
kompleksiteten fullkommen når vi lærer at 
sverdet og martyriet allikevel handler om 
fred, om en annerledes fred enn den verden 
opererer med. Spørsmålet blir: I lys av den-
ne kontrasten og kompleksiteten, hvordan 
skal vi preke og planlegge gudstjenestene?

Til svaret på dette spørsmålet hører den 
kjensgjerning, at spenningen mellom sver-
dets makt og fredens kraft har vært define-
rende for kirkens selvforståelse gjennom 

alle tider: fra urkirkens nærmest sekteriske 
utenforskap, i lengselen etter fredsrikets 
nært forestående inntreden, til rollen som 
statsreligion i den post-konstantinske orden. 
Senere fulgte sammenblanding av verdslig 
og religiøs makt i middelalderkirken, der-
etter atskillelse som rett sammenholding i 
luthersk lære, og privatiseringen og inder-
liggjøringen av fredsdimensjonen i indivi-
dualismens tidsalder. 

I dagens kirkelige debatt er dette blitt til 
et spørsmål om fredsrikets forhold til vår 
faktiske politiske virkelighet. De forskjel-
lige posisjonene finnes i et spekter fra en 
inderliggjort tro som forskyver fredsrikets 
inntreden til et framtidig gudsrike, og til 
de kirkelige aktørene som knytter seg opp 
mot en sterk og nærmest revolusjonær anti-
globaliseringsbevegelse. En bevegelse som 
krever en umiddelbar implementering av 
dette fredsriket. 

Ut fra denne komplekse historien og 
dette samtidige bildet, der alle posisjoner i 
forhold til forholdet mellom den fred Jesus 
forkynte og den reelle politiske makt og si-
tuasjon synes uttømt, må vi spørre oss: Er 
alle disse posisjonene mer eller mindre like 
gyldige, slik at det skulle føre til likegyldig-
het hos oss som kristne og forkynnere? Hva 
skal vi si da, når vi ser at kompleksiteten i 
tekstene gjenspeiler kompleksiteten i histo-
rien og i virkeligheten? 

Et svar på dette kan være det som 
Emmanuel Levinas i forordet til Totalitet 
og Uendelighed (København, 2006) kaller 
«den messianske freds eskatologi». Dette 
bringer oss som kirke tilbake til juleevan-
geliet, til den nyfødde, nakne, forfulgte og 
fattige Messias og englenes sang om fred på 
jord. 

Fra vårt kristne ståsted kan hele forordet 
til Totalitet og Uendelighet utgjøre en viktig 
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kommentar til juleevangeliet. Rammen det 
setter opp er nettopp forholdet mellom krig 
og fred. For å være mer nøyaktig, så handler 
dette forordet om forholdet mellom 

krig og fred som gjensidig • 
opprettholdende størrelser 
og den messianske freden som bryter • 
inn i og stadig ryster det gjensidig 
definerende forholdet mellom krig og 
fred.

Dette er et mer komplekst forhold enn 
det vi vanligvis opererer med når det gjel-
der krig og fred, men det setter Jesu ord om 
«min fred» og «den fred verden gir» inn i en 
filosofisk ramme. Den fred verden gir, er i 
sitt vesen definert som fravær av krig. I det 
rådende forholdet mellom krig og fred, er 
det i følge Levinas krigen som bærer virke-
lighetens vekt. Den freden Jesus tar avstand 
fra spiller her en dobbel rolle. For det første 
får den lov til å eksistere som pause eller 
hvilested når de mektigstes interessemotset-
ninger ikke med nødvendighet fører til krig. 
For det andre, og viktigere, så legitimerer 
freden retten til å føre krig. Freden bestem-
mes i tradisjonelle eskatologiske kategorier, 
dvs. som det kommende fredsriket. I slike 
termer blir freden idealtilstanden. En ide-
altilstand som stadig utsettes ved at krigen 
begrunnes som nødvendig for å implemen-
tere denne ideelle freden. Freden kan kun 
vinnes ved krig, sies det. Denne tradisjo-
nelle eskatologien kan like gjerne være av 
religiøs som av sekulær art. Fredsriket kan 
være gudsriket, det klasseløse samfunn, det 
perfekte marked osv. Uforstyrret er denne 
dialektikken grunnleggende voldelig.

Juleevangeliet, hvis vi leser det som en 
messiansk fredseskatologi i Levinas sine 
termer, vil da markere et innbrudd i denne 
dialektikken, i denne mørke vinternatten. 

Og, her er eggen, her er sverdet Jesus snak-
ker om. Dette innbruddet skjer fra hinsides 
den totaliteten som bevirkes av dialektikken 
mellom krig og ideell fred. Og – dette blir et 
hovedpoeng nå mot slutten – dette innbrud-
det skjer vesensmessig før dialektikken mel-
lom krig og fred. Uten dette innbruddet, sier 
Levinas, ville den dialektiske virkelighets-
maskinen kun være selvrefererende; uten 
mulighet for sant menneskelig språk fra den 
ene til den andre. Identitet er kun mulig når 
vi tiltales. Et ord, et sant menneskelig ord, 
er kun meningsbærende når det kommer 
utenfra. Mange vet at Levinas i utviklingen 
av den filosofien som innledes i forordet vil 
peke på den andres ansikt og sårbarhet som 
det sted denne tiltalen skjer fra. I julen løf-
tes Marias barn opp til en posisjon hvorfra 
en slik tiltale skjer. Slik gir dette forordet 
også et perspektiv på Ordet i første juledags 
Johannesprolog. 

I lys av den ramme som tekstene fra 2. 
juledag og nyttårsaften setter julens bud-
skap inn i, kunne veldig mye av forordet 
fra Totalitet og Uendelighed vært sitert. Jeg 
skal nøye meg med følgende: «Ideen om en 
væren, der overskrider historien, muliggjør 
et værende, der både er involveret i væren 
og personligt, et værende, … der kan tale i 
stedet for blot at tage del i historiens anony-
me mumlen. Freden opstår som denne evne 
til at tale. Det eskatologiske syn bryder kri-
gens og imperienes totalitet, hvor man ikke 
taler.» (s. 13.)

Jeg synes det blir stadig mer utfordren-
de å forkynne julebudskapet inn i en kom-
pleks, globalisert og urettferdig verden. Vår 
mulighet ligger i at budskapet om ordets 
og tiltalens innbrudd i vår verden fortsatt, 
og kanskje i økende grad, inneholder en 
sprengkraft som gjør at vi kan utfordres i vår 
menneskelighet også i møte med en tyranns 
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sårbare ansikt, og at vi kan feire en gudstje-
neste som gjør at hårene reiser seg i nakken 
når vi synger «fred over jorden».

Raag Rolfsen 
er leder av fagavdelingen i Feltprestkorpset  

og leder Mellomkirkelig råds komite for 
internasjonale spørsmål 

rrolfsen@mil.no

inn. Livet framstår sårbart og ærlig. Også 
vår egen bortskjemthet tematiseres. Vår 
lengsel ligger under i salmen. Og likevel – 
eller derfor  – er det en salme som klarer å 
uttrykke håp og glede. Evangeliet lyder helt 
tydelig, samtidig som liv og kontekst ikke 
er avsvekket.

Stig Lægdene 
er rektor på Kirkelig  

utdanningssenter i nord (KUN) 
stig.laegdene@kun.uit.no

fortsatt fra side 12
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Av og til er den forordna preiketeksten vel-
dig kort, berre ein setning, kanskje ikkje eit 
fullt vers eingong. Dette gjeld for til dømes 
for nyttårsaften (Joh 14,27), for nyttårsda-
gen (Matt 1,20b-21, Luk 2,21) og for Kristi 
åpenbaringsdag (Joh 8,12). Slike tekstar er 
ei spesiell utfordring for predikantane. Av og 
til og svært ofte er jo teksttilfanget så stort 
at det ikkje er mogleg å gjere rett mot det i 
ei preike. Og det er jo fint både for kyrkje-
lyd og predikant å kunne vite at det er meir 
som kunne bli sagt. Og som kan bli sagt ved 
neste høve til dømes. Kunsten består å velje 
ut noko viktig frå ein rik tekst. Denne utfor-
dringa blir sjølvsagt stilt på spissen på lang-
fredag då ein har ei svært lang og uendeleg 
rik tekstlesing og preika skal vere kort. 
Dagane med korte tekstar stiller ein overfor 
det motsette problemet. Korleis la ein kort 
setning vere utgangspunkt for ei heil preike? 
Og for predikantar som har preika nokre år, i 
tillegg: Korleis finne noko nytt som eg ikkje  
har sagt før til desse same folka? 

brevkort?
Eit slik dilemma kan gi opphav til fleire 
refleksjonar. Det er jo ikkje sånn at «kort» 

og «langt» i seg sjølv er absolutte storlei-
kar. Ein kort tale eller tekst kan bli opplevd 
altfor lang. På same måte kan ein lang tale 
og ein tekst med mange ord høyrest for kort 
ut. Dei fleste av oss har opplevd begge de-
lar – det siste, kanskje, det må vi innrømme, 
mest i samband med deilig lange filmar el-
ler bøker som plutseleg og altfor tidleg tar 
slutt. Det første, med dei altfor lange korte 
talane, er derimot noko mange forbind med 
kyrkjeleg tale.

Orda for kort og langt er også språkleg 
vevd saman: Det norske ordet for «brev» 
kjem av brevis som er latin for kort. Allereie 
Paulus viste jo at brev slett ikkje treng å vere 
særleg kortfatta. Dersom ein vil uttrykke seg 
skriftleg og ikkje vil skrive langt, skriv ein 
derfor kort. Før var det også portoforskjell 
mellom brev og kort. 

det korte har utfordra lenge
Dette dilemmaet for predikant og kyrkjelyd, 
er heller ikkje nytt. I den store læreboka i 
kristen retorikk, Den geistlige Talekonst frå 
1775, skriv Christian Bastholm om dei opp-
satte preiketekstane: 

lange preiker over korte  
tekstar – eller omvendt

Av Rolv Nøtvik Jakobsen
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Undertiden er de ikke rige nok paa 
Materie formedelst deres Korthed, 
for Exempel det paa Nytaarsdag; 
Vil Taleren ikke alletider sige det 
samme, saa er han i Forlegenhed, 
eller han maae nødes til at tvinge 
en Materie ud af Texten, som ingen 
uden Taleren selv kan finde deri; det 
er ham da lige meget, hvad Text han 
haver, han udleder ikke sin Materie 
af Texten, han vælger en Materie, 
og da søger, hvor han kan finde en 
Anledning dertil i sin Text. (s.14)

Bastholms kritiske innvending nettopp mot 
ein preikemåte som vil finne alt stoff i tek-
sten sjølv, er at «Ikke sielden maae et Og, et 
Men, et Thi, tiene til at fylde en halv Time, 
for at sige Tilhørerne, hvad de længe have 
vidst, eller lidet ønsket at vide» (s. 10). Også 
i dei trykte preikene vi har av Bastholm på 
denne dagen, startar han med å tematisere 
kor vanskeleg denne teksten er. Og så snak-
kar han om noko anna, til dømes om «En 
Christens Følelser ved sin Indtrædelse i det 
Nye Aar».

Kanskje tenkte Bastholm på sin kollega 
Johan Nordahl Brun i desse kommentarane. 
Den preika Brun holdt i Byneset kirke nytt-holdt i Byneset kirke nytt-
årsdagen 1774, er den første preika av Brun 
som vart trykt. Preiketeksten til den 34 si-
der lange preika er kyrkjeårets kortaste: Det 
eine verset Lukas 2,21. Brun tar utganspunkt 
i salme 90,1-2: «Herre! lær os at tælle vore 
Dage». Og det er akkurat det predikanten set 
seg som mål å gjere utifrå preiketeksten, å 
seie noko om dei viktige dagane i mennes-
kelivet: 

Begyndelsen af vort Evangelio: Og 
der otte Dage vare forgangne, giver 
mig Anledning til at tælle vore Dage. 
Og da finder jeg VIII betydelige 

Dage i det Menneskelige Liv. 

Desse åtte dagane fordeler seg slik til men-
neskets «3 Hoved-Aldre»: «Ungdommen» 
og «Mandommen» har tre kvar, mens 
«Alderdommen» har to. Resten av preika 
er ein kronologisk gjennomgang av desse 
dagane. Menneskelivet blir med andre ord 
teikna som eit drama i tre akter, med byrjing 
og slutt og ein avgjerande midtbolk. Det er 
elegant gjort. Her trudde mange at teksten 
var for kort. Brun nøyer seg derimot med å 
kommentere dei seks første orda, eller fak-
tisk berre dei tilsynelatande liteseiande orda 
«åtte dagar». 
Seinare i den preika til nyttår som er trykt i 
preikesamlinga Hellige Taler, gjer Brun eit 
liknande grep. Han seier/skriv:

Jeg har holdt mere end een Tale fra 
dette Sted, paa denne Dag over dette 
Navn; jeg har gjennemgaaet i flere 
Taler hvert Ord i Dagens korte Text; 
og har jeg skjøndt ikke udtømmet 
Texten, saa har jeg dog udtømmet 
hvad jeg om den og i Anledning 
af den kunde sige. Jeg vil derfor i 
Dag tale om vore egne Navne.

Her talar Brun nesten som eit ekko, eit 
svar, til Bastholm om at det er mulig å ut-
tømme denne korte teksten. Han har til no 
unngått dette ved å gjennomgå kvart ord 
i teksten. For å ikkje gjenta seg sjølv, går 
han no med opne auge litt utanfor teksten. 
Forbindingslinja til teksten er likevel klar: 
Det er dei fire bokstavane i ordet «Navn». 
Brun vel derfor å preike over Jesu ord i Luk 
10,20 om gleda ved at namna våre er opp-
skrivne i himmelen.
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mellom bastholm og brun
Alternativa som desse eldre homiletikarane 
stiller oss overfor er enten å hente inn stoff 
og tematikk utafor teksten eller nærlese 
teksten slik at kvar bokstav blir meinings-
berande. Det er sjølvsagt mogleg å gjere 
det første og ta utgangspunkt i konteksten: 
Nyttår dette året t.d. Men eg har sans for det 
førebiletlege ved Bruns heroiske prosjekt: Å 
nærlese teksten så nært at det plutseleg kan 
dukke opp nye og uventa meiningar. Eg trur 
noko av det viktigaste vi som lesarar gjer, 
er å lese om igjen og lese langsamt. Med 
desse korte tekstane har vi eit utgangspunkt 
som ein kan lære utenat og gruble på når ein 
går tur. Kanskje prøve å finne ein rytme på. 
Kanskje kan ein prøve desse orda ut i ulike 
samanhenger. På det viset vil ein fort finne 
ut at det i alle tekstar og situasjonar finst ein 
utkant, noko som kanskje ligg i mørke, kan-
skje sjølvsagtheitas mørke, noko vi ikkje ser 
og sansar. Plutseleg kan orda om Jesus som 
verdas lys kaste nytt lys over våre erfaringar 
av lys (talglys, lyskastar, neon, flamme, sol 
osv.), og like konkrete erfaringar av mørke. 
Er det sjølvsagt at alt lys er godt og alt mør-
ke av det vonde? Nei, det er det vel ikkje. 
Vi kan i arbeidet med preike unne oss den 
luksusen det er å gå litt djupare og å tenke 
fleire tankar om eit lite ord. I våre tekstar 
kan slike ord som er kvardagsord, men som 
opnar opp for religiøs tyding vere ord som 
«omskjæring», «namn» og Jesus. Til dømes. 
Men også «fred», som andre i dette numme-
ret har skrive om. 

Korte tekstar kan vere våpen mot vanen, 
gjere det mogleg å høyre noko uhøyrt i begge 
meiningane av ordet. Etter gudstenesta der 
Luk 2,21 var preiketekst slår folk i kyrkje-
lyden på bilradioen. Det er ein politikar som 
snakkar: «Våre nye landsmenn må ta om-
syn til at omskjæring er noko heilt framand 

for ein norsk og vestleg kultur». Og ingen 
ler. Sjølv om omskjæring slett ikkje er noko 
framandord i den sentrale tekstsamlinga i 
europeisk kulturarv som vi kallar Bibelen. 
Det merkelege er tilmed at det er mogleg å 
høyre den urkorte preiketeksten på nyårs-
dagen om Jesu omskjæring, utan å høyre 
det framande og ukjende. Omskjæring etter 
åtte dagar. Kvifor akkurat åtte dagar? På ein 
merkeleg måte har omskjæringa blitt slukt 
av dåpen. På det viset høyrer mange ordet 
«omskjæring» som om det stod «dåp». Og 
dei åtte dagane var etter sedvane ein siste 
frist for dåp. Dette vart formalisert for heile 
landet i Norske Lov frå 1687. Slik har det 
kjente erstatta det framande. 

namngivingas mystikk
Å gi noko eller nokon namn er ei performa-
tiv handling. Kva som kjem først, namnet 
eller tingen, er det spørsmålet språkfilosofi 
vevast av. Det er ikkje meir fjernt enn at det 
også er det spørsmålet alle nybakte forel-
dre stiller seg sjølv. I eit skodespel av Jon 
Fosse med den talande tittelen Namnet, finn 
vi denne replikkvekslinga mellom to vor-
dande foreldre: «JENTA: Nei men vi må jo 
bestemme oss/ for eit namn/ før barnet blir 
født. GUTEN: Vi må vel sjå barnet først/ 
Det må få eit namn som passar/ Pause/ Det 
må bli Bjarne». Er namnet noko som formar 
han/ho/det som får det, eller skal namn pas-
se til det som allereie er? Korleis er det med 
namngiving av år? Namn formar og straks 
namnet har blitt gitt, kan ein ikkje tenke det 
bort. Å skifte namn, er i seg sjølv eit teikn 
på at noko mistenkeleg har skjedd. Det veit 
alle som les kriminalromanar. 
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jesus er ikkje eit norsk namn
Kva gjer du som er prest dersom det kjem ei 
mor og vil kalle barnet sitt for Jesus? Er det 
eit namn ein med namnelova i hendene kan 
påstå vil føre til vanskar for barnet? Kvifor? 
I den store delen av verda vi kallar utlandet, 
er det annleis. Jesus er eit namn ein godt kan 
bruke på nyfødte guttebarn. Og heller ikkje i 
Palestina eller Jødeland (eller kva namn ein 
skal gi det landet Jesus som alle desse gutte-
barna er oppkalla etter, vart fødd i ) var Jesus 
eit nytt, uhøyrt namn. Ved å få dette namnet, 
vart Jesus skriven inn i ein tradisjon, han tok 
opp arven etter andre som hadde verka for 
Guds frigjering av folket. 

Ordet Jesus kan i norsk samanheng fort 
bli oppfatta som noko pinleg og formidle  ei 
beklemmande oppleving av pietistisk kris-
tendom. Den klassiske tekstreferansen til 
dette er sjølvsagt Dag Solstads hovudperson 
professor Andersen som feirar jul og tenker: 
«Helt uten ironi kan jeg la julefreden fylle 
mitt sinn». Men han har sine begrensingar i 
forhold til Jesus: 

Heller ikke greier jeg å si «Jesus», la 
han skyndsomt til for å bli alvorlig 
igjen, da må jeg straks legge til «fra 
Nasareth», Jesus fra Nasareth” greier 
jeg, men ikke bare Jesus. Frelseren 
kan jeg si, det samme med Kristus. 
Hvis noen spurte om jeg trodde 
på Jesus, da ville det krympe seg 
i meg, men hvis noen spør om jeg 
tror på Kristus, da har jeg ikke noe 
problem med å svare høflig og sant 
at nei, det gjør jeg ikke. (s.12)

Dette er sjølvsagt ei stor utfordring for 
alle som er glade i Jesus. Korleis forheld 
vi oss til dei reelle erfaringane av at dette 
blir forbunde med noko pinleg, til at sjølve 
namnet fort set eit skilje mellom dei inna-

for og dei utafor? Kanskje kan det vere verd 
å tenke over kva som skjer når noko skjer 
i Jesu namn, når vi teiknar eit krossteikn 
over nokon eller noko og seier «I namnet åt 
Faderen og Sonen og Den heilage Ande.» 
Om vi på Jesu namnedag teiknar eit kros-
steikn over det nye året (og over det gamle), 
over alle dei felles menneskelege erfaringa-
ne vi gjer og skal gjere saman med truande 
og ikkje-truande, kva skjer då? Krossteiknet 
kan i alle høve vere ein tolkingshorisont for 
oss, noko vi kan tyde tidas teikn utifrå. Og 
kanskje kan det å namngi erfaringar som 
erfaringar som har med Jesus å gjere, vere 
med på å namngi nåden og håpet i det livet 
vi deler med truande og ikkje-truande. Men 
det er merkeleg at namnet Jesus set ting i 
fare for å bli beklemmande kristeleg. For 
det er jo den same som Arvid Torgeir Lie 
skriv om i diktet «Kristus»: «Han som var ei 
alarmklokke. Og julas løve og tiger.» 

eller?
Sjølvsagt kan ein tenke seg at ein løyser pro-
blemet med korte preiketekstar ved å halde 
korte preiker. Dei bør i så fall både vere 
korte og gode. Og det krev i alle høve ikkje 
mindre arbeid.

Rolv Nøtvik Jakobsen  
er førsteamanuensis ved  

Det praktisk-teologiske seminar 
r.n.jakobsen@teologi.uio.no
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Jerusalem er ikke viktig av militære eller 
økonomiske årsaker. Når Jerusalem er blitt 
politisk viktig, er det på grunn av byens re-
ligiøse betydning. Ikke alle tenker over det. 
Mange av dem som har arbeidet for fred i 
Midt-Østen har oversett dette faktum.

I noen år har religiøse ledere i Israel og 
Palestina møtt hverandre for å sinne ut hvor-
dan de sammen kan bidra til en fred i områ-
det som yter rettferdighet mot begge parter. 
Til tross for sin militære styrke, kjenner den 
jevne israeler seg utrygg. De ser det slik at 
nasjonens eksistens er truet. Palestinerne på 
sin side, vil ha slutt på okkupasjonen og alt 
den medfører av begrensning av deres ret-
tigheter. Når de religiøse lederne har kom-
met sammen, er det ikke for å finne frem til 
politiske kompromisser. På hver sin kant er 
de solidariske med de folk de er del av. Men 
de ønsker at konflikten skal løses med fre-
delige midler. De ønsker ikke at vold skal 
gis religiøs begrunnelse. Om de ikke sier det 
direkte, er konsekvensen av det de mener, 
at de ønsker to stater som lever fredelig ved 
siden av hverandre. 

Nettopp fordi området har så stor religiøs 
betydning, vil de tre religionene fortsatt leve 
tett på hverandre. Noen hellige steder ligger 
bokstavelig talt vegg i vegg, mens noen som 
er hellige for begge, er ganske enkelt over-

tatt av den ene. I den felles erklæringen som 
her følger, er derfor spørsmålet om de helli-
ge steder av sentral betydning. De ønsker fri 
adgang for alle troende – det har konsekven-
ser for den politikk som Israel følger i dag. 
De ønsker respekt for stedenes uavhengig-
het og integritet. Dette er spørsmål som må 
løses i sammenheng med hvilken myndig-
het som skal ha suverenitet over hvilke om-
råder. De ønsker å drøfte Jerusalems fremtid 
– og vet at uansett politisk løsning vil byen 
måtte være en åpen by for alle troende som 
søker dit – uavhengig av nasjonalitet.

Sammen vil de religiøse lederne også 
overvåke hva religiøse ledere sier om de an-
dre religionene, og påtale dem som krenker 
den andre. Denne presseovervåkningen er 
nå satt i gang. De vil se på lærebøkene for å 
finne ut hva de sier om andre religioner – og 
om de oppdrar til fred.

Det har vært en vanskelig prosess for å få 
de religiøse lederne med på å offentliggjøre 
et felles budskap. Det er særlig vanskelig for 
palestinerne, fordi de ikke kan og ikke vil 
være med på noe som kan tolkes slik at de 
godkjenner et samarbeid som undergraver 
deres motstand mot okkupasjonen. Dette 
budskapet er de med på, i forvissning om at 
de kan fortsette sin motstand mot okkupa-
sjonen og i vissheten om at de i fred vil leve 

fred i vår by… 
felles uttalelse fra religiøse ledere i 
det hellige land

Nylig møttes en sammenslutning av ledere fra de tre store religionene i Israel/
Palestina i Washington og presenterte en felles uttalelse om den religiøse 
dimensjonen som preger konflikten, og nødvendigheten av å samles om 
respekt for hverandres hellige steder. Vi har fått Trond Bakkevig, som har 
vært involvert i gruppens samtaler, til å introdusere uttalelsen.
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side om side med jødiske troende. 
Budskapet ble offentliggjort under et fel-

les besøk i USA hvor de møtte amerikanske 
religiøse og politiske ledere.

Trond Bakkevig 
er prost i Vestre Aker 

trond.bakkevig@oslo.kirken.no

Council of Religious Institutions of 
the Holy Land

Communique
All of us believe in one Creator and Guide 
of the Universe. We believe that the essence 
of religion is to worship Him and respect the 
life and dignity of all human beings, regard-
less of religion, nationality and gender.

We accordingly commit ourselves to us-
ing our positions of leadership, and the in-
fluence of our good offices, to advance these 
sacred values, to prevent religion from be-
ing used as a source of conflict, and instead 
serve the goals of just and comprehensive 
peace and reconciliation. 

Our respective Holy Places have become 
a major element in our conflict. We lament 
that this is the case, as our respective attach-
ments to our holy places should not be a 
cause of bloodshed, let alone be sites of vio-
lence or other expressions of hatred. Holy 
places must remain dedicated to prayer and 
worship only, places where believers have 
free access and put themselves in the pres-

ence of the Creator. Holy places are there for 
believers to draw inspiration to strengthen 
their acceptance and love of Almighty and 
all His creatures, from all religions and all 
nationalities. 

Accordingly each religious community 
should treat the Holy Sites of the other faiths 
in a manner that respects their integrity and 
independence and avoids any act of desecra-
tion, aggression or harm.

We, believers from three religions, have 
been placed in this land, Jews, Christians 
and Muslims. It is our responsibility to find 
the right way to live together in peace rather 
than to fight and kill one other. Palestinians 
yearn for the end to occupation and for what 
they see as their inalienable rights. Israelis 
long for the day when they can live in per-
sonal and national security. Together we 
must find ways of reaching these goals.
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Towards these ends we are actively working to:

Establish «hot line» procedures of rapid communication among ourselves in 1. 
order to address and advise government officials regarding issues of protection 
of and access to Holy Sites before such issues become cause for conflict.

 Establish mechanisms to monitor media for derogatory representations of 2. 
any religion, and issue statements in response to such representations.

 Together reflect on the future of Jerusalem, support the designation of the Old 3. 
City of Jerusalem as a World Heritage Site, work to secure open access to the 
Old City for all communities, and seek a common vision for this city which 
all of us regard as holy.

 Promote education for mutual respect and acceptance in schools and in the 4. 
media. We will sponsor a conference for Israeli and Palestinian educators, 
academics and Ministers of Education on «The Role of Religion in Educating 
for Peace: Principles and Practices».

 Demonstrate through our relations that differences can and should be 5. 
addressed through dialogue rather than through violence, and strive to bring 
this message to our respective communities and political leaders that they 
may embrace this approach accordingly.

 Provide ongoing consultation to our government leaders, and through the 6. 
example of our work together remind them that the interests of one community 
can only be served by also respecting and valuing the humanity and interests 
of other communities

     Washington 5.11.2007
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viktig kunnskap fra 
ekstreme situasjoner
Lars Johan Danbolt og  
Hans Stifoss-Hanssen: 
Gråte min sang. 
Minnegudstjenester etter 
store katastrofer og 
ulykker. Kristiansand: 
Høyskoleforlaget 
2007, 261 s

Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-
Hanssen har i boka Gråte min sang 
undersøkt et utvalg  katastrofe- og 
sørgegudstjenester i regi av Den 
norske kirke. Forfatterne har valgt 

å undersøke hvordan minnegudstjenestene 
fungerer som gudstjenesteuttrykk, riteut-
trykk og som bearbeidende handling. Med 
dette skriver de seg inn i praktisk-teologisk, 
riteteoretisk og kriseterapeutisk diskusjon. 
Forfatternes målsetting er blant annet «å 
bringe frem ny og utdypende kunnskap med 
relevans for praktisk-teologisk og helsefag-
lig undervisning og forskning, og til hjelp 
for personell som er engasjert i forbindelse 
med katastrofer og større ulykker» (s 74). 
Dessuten påpeker de et viktig epistemolo-
gisk poeng i at «kunnskap fra ekstreme si-
tuasjoner har overføringsverdi til mer ordi-
nære hendelser og dermed kan gi økt innsikt 
i forhold til bruk av ritualer både i offentlig-
heten og i mer private sammenhenger».

Det måtte nok to så erfarne teologer 
og forskere til for å greie å få et så utfor-
drende materiale i tale på en fruktbar måte. 
Danbolt og Stifoss-Hanssen har studert 
minnegudstjenester etter Sleipner-ulykken, 
Åsta-ulykken, en bilulykke i en småby der 
fem ungdommer døde, og et familiedrap 

der faren skjøt sin kone, sine to barn og seg 
selv. Å bevege seg inn i hva som skjer når 
et samfunn rammes av en ond og brå død, 
krever både en emosjonell tilstedeværelse 
og klare analytiske hoder som kan sortere 
informasjonen og gjøre den tilgjengelig på 
en måte som gjør at andre blir klokere. Både 
metodisk og innholdsmessig er gudstjenes-
tene komplekse å gripe. Å studere riter og 
liturgier er metodisk vanskelig fordi den 
gudstjenestlige hendelsen er en totalopp-
levelse som ikke kan fanges gjennom for 
eksempel bare å lese agender. Å få fatt i så 
mye som mulig av hva som faktisk skjer i en 
gudstjeneste, krever et mangfold av tilnær-
minger. Dette løser forfatterne ved å dels 
studere videoopptak av gudstjenestene, dels 
studere agender, dels intervjue deltagerne 
og dels være tilstede som deltagende obser-
vatører. Innholdet i gudstjenestene Danbolt 
og Stifoss-Hanssen har valgt å analysere, er 
også emosjonelt og teologisk utfordrende. 
De fleste av deltagerne er i sjokk og sorg, og 
både menighet og kirkelig ansatte er sterkt 
berørt av det som har skjedd. Gudstjenestene 
skal tolke eksistensielle spørsmål som dreier 
seg livet, døden, Gud og det onde, og beve-
ger seg dermed i tilværelsens yttergrenser.

Samtidig gir dette krevende materialet 
tilgang til hva kirken har å stille opp med når 
katastrofen rammer. Boka gjør tilgjengelig 
et viktig materiale og hvordan det er blitt til.  
Fortellingene om arbeidet med å frambringe 
minnegudstjenestene gjør synlig en protest 
mot kirkens foreliggende ordninger.  Ingen 
av gudstjenestene følger forslaget til sørge-
gudstjeneste til punkt og prikke.  

Minnegudstjenester er en suksess. De 
virker. Hva skyldes dette? Forfatterne kaller 
arbeidet teologi nedenfra. Jeg mener det er 
mer treffende å kalle det teologi sidelengs. 
Det er ikke de pårørende som lager gudstje-
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nestene, men profesjonelle kirkelig ansatte 
som utformer og gjennomfører dem. Teologi 
nedenfra er å ta hardt i. Men til gjengjeld er  
prestene og diakonene i undersøkelsen så 
berørt av katastrofene at vi til en viss grad 
kan snakke om en sekundær-traumatisering. 
Deres identifikasjon med de direkte berørte 
er så sterk at den kan sies å sikre gudstjenes-
tenes kontekstualitet, og derved også sikre 
deres mening for de involverte.

Forfatterne har levert et viktig bidrag til 
videre liturgisk, rituelt og teologisk arbeid. 
Materialet er komplekst og gir rom for flere 
lesninger. Det åpner viktige diskusjoner om 
vidt forskjellige tema som bl.a. makt, offer-
identitet, lystenning, tilretteleging for gråt 
og bruk av musikk.  Boka er samtidig beve-
gende og faglig interessant lesning.

Meldt av Merete Thomassen, 
universitetslektor og fakultetsprest ved  

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 
merete.thomassen@teologi.uio.no

ujevnt for 
ungdom
Kristina Reftel: Corazon. 
Et skritt til med Gud. 
Verbum forlag, 2007. 144s. 

Til ledertrening for forrige års kon-
firmanter trenger vi en bok. Boka 
bør ha god teologi og godt men-
neskesyn, gi gode tolkningsnøkler 
til livet i verden og i kirka og bør 

selvfølgelig være fengende for ungdom på 
15-16 år. Kan Corazon. Et skritt til med Gud 
være boka? 

Jeg kikker raskt gjennom den. Fine farger 
og gode bilder. Den ser ganske artig og kul 
ut, med glansede sider og vakre illustrasjo-
ner. Jeg merker at dette også gjør meg skep-
tisk. Er dette nok en kristelig ungdomsbok 
med spennende form og elendig innhold? 

Etter å ha lest innholdsfortegnelsen er 
jeg blitt inspirert. Her er det kapitler om 
både dåpen og om korset. Og hva for slags 
spennende ting skjuler seg bak kapitlet 
Ørkenvandring? Jeg ser raskt at det ikke er 
noe eget kapittel om nattverden og ingen-
ting om gudstjenesten. Men kanskje skjuler 
det seg noe bak kapitlene Å leve som kristen 
del 1 eller del 2 eller under Menigheten? 

Spent begynner jeg å lese boka. Første 
kapittel handler om å være elsket. Et godt 
utgangspunkt, tenker jeg. Her begynner vi 
rett på første trosartikkel. Å være elsket må 
ligge til grunn, både teologisk og psyko-
logisk. Og det er boka opptatt av. Kapitlet 
beskriver en helt gratis, grenseløs kjærlig-
het. Det er ingenting du kan gjøre for at Gud 
skal elske deg mer og det er ingenting du 
kan gjøre for at Gud skal elske deg mindre. 
Kapitlet har gode, forståelige bilder: «Å få 
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Guds kjærlighet er som å bli hedersgjesten 
på en fest du ikke en gang trodde du skulle 
bli bedt på.» Et fint kapittel. 

Neste kapittel handler om å leve som 
kristen. Her blir jeg skuffet. Det virker som 
om boka henvender seg til en nyomvendt 
ungdom som prøver å finne ut hva det vil 
si å være kristen. Her står det om bevisste 
valg og kristen etikk. Veldig lite luthersk, 
tenker jeg, og stor kontrast til forrige ka-
pittel. I konfirmanttida har jeg forsøkte å 
innprente konfirmantene dette forunderlige, 
fantastiske, at troen er noe en får i dåpen, 
som en ikke tar imot på andre måter enn slik 
spedbarnet tar imot livet når det puster. Men 
når jeg leser litt videre, kommer det plutse-
lig noe luthersk om dåpen. Ganske hulter-
til-bulter teologisk. 

Og slik fortsetter det. Godt og dårlig om 
hverandre. Kapittelet om bønn er fint. Det 
beskriver mangfold i både måter og innhold 
og trekker fram fine ting og vanskelighe-
ter ved bønn. Kapittelet stiller mange gode 
spørsmål. Men jeg synes forfatteren besva-
rer dem selv i for stor grad. Kapittelet om 
menigheten er mindre bra. Her beskrives 
forsamlingsmenigheten, ikke folkekirkeme-
nigheten. Dåpen som inngangporten til me-
nigheten mangler helt. 

Kapittelet Hva vil Gud med mitt liv, 
synes jeg også er skuffende. Men det kan 
kanskje være mer relevant for ungdom som 
tenker på hvilke livsveier de skal velge. Så 
er det et vitnesbyrdkapittel. Her handler det 
om å fortelle andre at en er en kristen. Nok 
en gang henvender boka seg til den nyom-
vendte og ikke til ungdommen som har vært 
en del av troen og kirka siden dåpen, tenker 
jeg. Boka skal ha ros for at den her tar opp 
mange og vanskelige spørsmål, blant annet 
teodise-problemet i formen Hvis Gud er god, 
hvorfor er det så mye krig og sult i verden? 

Dette tror jeg mange ungdommer er opptatt 
av/vil komme til å være opptatt av. Men her 
igjen blir det for enkle svar. Og ikke bare er 
det for enkelt; noen av svarene forfatteren 
gir er rett og slett feilaktige. Er alt i Bibelen 
sant? spør hun, og svarer at det meste i 
Bibelen er historisk sant. Hun skriver også 
at det er øyenvitner som har skrevet evan-
geliene. Hvorfor lyver boka for ungdom-
mene? Også av kapittelet om ørkenvandring 
blir jeg skuffet. Her handler det om åndelig 
tørketid og hva en må gjøre for å ikke falle 
bort fra troen. Hva med perspektivet at Gud 
holder deg fast uansett?

Så tar den seg opp igjen. For nå kommer 
kapittelet om dåpen. Dette er bra! Her fin-
ner jeg en del gode, forståelige dåpsmeta-
forer og -bilder. Endelig kommer noen av 
det jeg har savnet: Dåpens løfte om at Gud 
alltid holder deg fast. Men samtidig får lese-
ren også her små stikk av en teologi der ditt 
eget bidrag er viktig for gudsforholdet ditt. I 
kapitlet Å leve som en kristen, del 2 skal for-
fatteren ha ros for at hun tilbyr et mangfold 
av modeller for hva et kristent liv kan være. 
Kapittelet om Bibelen er også fint. Her står 
det helt greit om ulike oversettelser og over-
settelsesvanskeligheter. Her kommer leseren 
også borti Thomasevangeliet og dødehavs-
rullene, som mange ungdommer er opptatt 
av i våre etter-Da vinci-koden-tider. Her står 
det også lettfattelig og til tider ganske spen-
nende om hermeneutikk, tolkning og ulike 
bibelsyn. Spørsmålene som her stilles, sva-
res det heller ikke like bastant på. 

Så kommer noe jeg har vært spent på. 
Hvordan framstilles betydningen av Jesu 
død i kapittelet om korset? Jeg blir positivt 
overrasket. Det skrives til og med om for-
skjellige forsoningsmodeller. «Det er flere 
forskjellige måter å forklare frelsens myste-
rium på. Her får du noen forskjellige bilder. 
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Ingen av bildene er perfekte, men de kan 
gi oss puslebiter som kan gjøre det enklere 
for oss å forstå hvorfor Jesus døde for oss.» 
Forfatteren presenterer riktignok en blan-
ding av den objektive og subjektive forso-
ningslære og en variant av den klassiske der 
det er lite om Kristi seier over døden, men 
forfatteren skal ha ros for at ulike perspektiv 
presenteres.

Så avsluttes boka med et kapittel om 
identitet og kropp. Her står det litt, ikke mye, 
men helt ok, synes jeg, om sex. Boka  ender 
med tilsagnet om at leseren er verdifull, og 
at uansett hva som skjer, så er Gud med. 

Etter å ha lest boka, sitter jeg igjen med 
blandede følelser. Mye var bra. Noe var vir-
kelig godt. Hovedstyrken, synes jeg, er de 
gode, forståelige og relevante eksemplifise-
ringene av trosinnholdet. Corazon er også 
fengslende og til tider morsom. Den har et 
språk som er lettfattelig, uten å bli platt. Den 
har en veldig fin utforming og tar i bruk en 
del relativt ukjente, spennende bibelfortel-
linger. Boka har også et godt menneskesyn 
og til tider livsbekreftende teologi. Det jeg 
har å utsette er at denne teologien er så vari-
erende. Til tider formidler boka god, luthersk 
dåpsteologi, og til andre tider grenser det 
mot senpietistisk omvendelsesforkynnelse. 
Boka mangler også folkekirkeperspektiv, 
kjønnsperspektiv1 og solidaritetsperspek-
tiv. Den har heller nesten ingen fortellinger 
fra Jesu liv. Og så savner jeg forankringen 
i gudstjenesten og sakramentene. Corazon 
kan være en fin bok for den fromme ungdom 
som har en opplevelse av at hun eller han 

1  Også når det gjelder gudstale. Gud omtales 
utelukkende som Han. Et sted brukes et bilde av 
Gud som en kvinne som lærer barnet sitt å gå på 
egen hånd. Men det er tydelig at dette er et bilde 
– i motsetning til at Gud lett kan forstås essensielt 
som hankjønn.

akkurat er blitt en kristen og ønsker å vite 
hvordan hun/han da skal leve. Men er den 
bra for folkekirkens ungdommer?

Jeg konkluderer med at det er en svært 
blandet bok. Formen er i hovedsak bedre 
enn innholdet. Mye av stoffet kan benyttes, 
men en må gi ungdommene atskillig teologi 
i tillegg. Mange av bildene og eksemplene 
kan brukes, til og med noen av kapitlene i 
sin helhet. Men om jeg ønsker å finne en hel 
bok å bruke på lederkurset, må jeg nok lete 
videre. Det som er trist er at dette kanskje 
er en av de beste kristelige ungdomsbøkene 
vi har. 

Meldt av Ellen Aasland Reinertsen,  
menighetsprest i Vardåsen, Asker 

menighetsprest.vardasen@asker.kirken.no
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informativt og innenfra 
om norsk nyreligiøsitet
Geir Uldal og Geir Winje, 
Hekser og healere. Religion 
og spiritualitet i det mo-
derne. Høyskoleforlaget, 
Oslo 2007. 304 s.

Hekser og healere 
kan ved første øyekast fremstå som 
et slags faglitterært freak show. I 
Uldal og Winjes manesje marsjerer 
spiritister, holister, satanister, neo-

paganister og nyreligiøse elitister i parade, 
og det ene bidraget synes mer spektakulært 
enn det andre. Dette førsteinntrykket skapes 
i stor grad av bokens layout og design. Her 
er rikelig av store bilder og fargerike illus-
trasjoner, og når sant skal sies bidrar det til 
at de faglige forventningene trekkes ned. 
Samtidig skapes inntrykket også av den 
måten enkelte nyreligiøse grupper velger å 
iscenesette seg selv på, gjerne med spek-
takulære og teatralske virkemidler. Etter 
hvert som boken blir tatt nærmere i øyesyn 
modereres førsteinntrykket noe. Uldal og 
Winje klarer å kombinere en fargerik pre-
sentasjonsform og et lettfattelig språk med 
en imponerende og saklig oversikt over en 
stor del av det nyreligiøse mangfold.

Hekser og healere er strukturert i tre 
deler. Den første trekker opp et historisk 
bakteppe fra 1800-tallet til årtusenskiftet. 
Her spores nyreligiøsitetens røtter og disse 
relateres til sin idéhistoriske kontekst. Del 
to og tre fokuserer på noen utvalgte ut-
trykk for nyreligiøsitet i dagens Norge. 
Alternativbevegelsen (også kalt New Age) 
opptar del to, og her finner en bl.a. Holistisk 
forbund og Alternativt nettverk. Del tre 

om neopaganisme er bokens lengste del. 
Neopaganisme er en samlebetegnelse for fe-
nomener som wicca, åsatro og sjamanisme, 
som inkluderer en rekke forskjellige større 
og mindre grupperinger.

Boken kan leses som en introduksjon til 
nyreligiøsitetens historie men kan også bru-
kes som oppslagsverk: I tillegg til at del to 
og tre er organisert etter emner finnes det en 
rekke frittstående temaartikler. Når forfat-
terne i tillegg fokuserer på norsk kontekst, 
klarer å gi en fornuftig systematisering av 
det uoversiktelige mangfoldet, og fortolker 
fenomenene i lys av en større kulturell sam-
menheng, så blir Hekser og healere aktuell 
for enhver som ønsker en velinformert og 
bred introduksjon til nyreligiøse retninger i 
dagens Norge.

Samtidig er det plass for kritiske be-
merkninger. Undertittelen er «religion og 
spiritualitet i det moderne», men forfatterne 
lar være å diskutere hva de mener med reli-
gion og spiritualitet. Av innholdet fremgår 
det indirekte at «religion og spiritualitet» 
kun handler om det som vanligvis betegnes 
som nyreligiøse bevegelser, noe som er en 
forbausende snever forståelse av begrepene. 
Her reiser spørsmålet seg om hva som dis-
kvalifiserer tradisjonelle religioners uttrykk 
i det moderne. I den sistnevnte gruppen 
finnes markante fenomener som f.eks. de 
karismatiske og økumeniske bevegelser, pi-
legrimsspiritualitet og retreatbevegelser, for 
ikke å glemme fundamentalismen som vir-
kelig preger religionens rolle i det moderne. 
Det er mange grunner til å ønske denne type 
religiøse fenomener velkommen hvis dette 
virkelig var en bok om «religion og spiri-
tualitet i det moderne». I verker det er natur-
lig å sammenligne denne boken med, som 
i Sutcliffe og Bowmans (red.) Beyond New 
Age (GB, 2000) og Erricker & Errickers 
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(red.) Contemporary Spiritualities (London, 
2001), tas også moderne utgaver av tradisjo-
nell religion og spiritualitet med. 

Forfatterne er imidlertid ikke alene om å 
unngå begrepet «nyreligiøsitet». Flere nyre-
ligiøse grupper vil ikke selv kalle seg nyreli-
giøse fordi de ønsker å fremstå som opprin-
nelige, og det penser oss over på det siste 
punktet. Boken skal ivareta både et utenfra-
perspektiv (Winje er høgskoleansatt) og et 
innenfraperspektiv (Uldal skriver i kraft av 
å være neopaganist). Et innenfraperspektiv 
kan være en styrke og dette perspektivet er 
også noe av det særegne ved denne fremstil-
lingen. Men er det grunn til å mistenke bo-
kens innenfraperspektiv for å gå inn i dens 
utenfraperspektiv, for at manglende distanse 
svekker fagligheten? Den balanserte frem-
stillingen til tross – boken er ikke helt fri fra 
tendensiøse momenter. At religiøs tilhørig-
het ikke bare supplerer og utdyper vitenska-
pelighet, men kan gå ut over og fortrenge 
vitenskapelighet, det er en felle teologien 
alltid har måttet være observant på. Jeg blir 
ikke overbevist om at forfatterne av denne 
boken lar være å gå den. Det gjør at Gilhus 
og Mikaelsons Kulturens refortrylling. 
Nyreligiøsitet i moderne samfunn (Oslo, 
2005) fremstår som en mer solid introduk-
sjon til det samme feltet.

Disse innvendingene til tross så er Uldal 
og Winjes bok et imponerende og informa-
tivt dykk ned i nyreligiøsitetens underverden 
– en krattskog som kan virke både mangfol-
dig og bisarr, men som samlet sett utgjør et 
stadig viktigere aspekt ved vårt «sekulære» 
samfunn.

Meldt av Halvard Johannessen  
Høgskolelektor ved Det  

praktisk-teologiske seminar 
halvard.johannessen@teologi.uio.no

troende møter troende
Veiledning til religionsmøtet. 
Kirkerådet 2006, 18 s. 
Troende møter troende:  
et studiehefte om religions-
møtet. Kirkerådet 2007, 56 s.

Mennesker med en 
religiøs tro har sann-
synligvis alltid møtt 
mennesker med en 
annen religiøs tro. 

Menneskeslektens historie 
rommer mange beretnin-
ger om hva dette har ført til. 
Samtidig som religion formidler identitet, 
håp, sammenheng og helhet og er en sentral 
side ved mange menneskers liv, er religion 
også et område for motsetninger, konflikter, 
vanskeligheter, avstandtagen, splittelser og 
til tider krig og ødeleggelser. 

Vår verdensdel har tidligere opplevd alt 
dette innenfor en kristen religionssammen-
heng. Nå møter vi også de andre religionene 
i våre egne land. I norsk sammenheng har 
det de siste tiårene skjedd mye på dette om-
rådet. Gjennom moderne folkevandringer, 
både knyttet til kriser og konflikter andre 
steder i verden og gjennom arbeidsinnvand-
ring, har vi hos oss fått nye landsmenn med 
annen kultur, religion og væremåte enn vi 
har hatt i Norge fra før. Det har ikke gått 
konfliktfritt for seg, og den politiske sam-
talen omkring disse befolkningsendringene 
har ofte fokusert på konfliktelementer og 
vanskeligheter. 

Det spesifikke religionsmøtet hører til 
innenfor denne rammen av innvandring og 
integrasjon. Det er mitt inntrykk at Den nor-
ske kirke i denne prosessen helt fra tidlig har 
hatt et annet fokus og vært opptatt av sam-
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taler, forståelse og bistand. Mellomkirkelig 
råd har vært sentralt i dette engasjementet. 
Det er over femten år siden MKR og Islamsk 
Råd Norge innledet ordnede samtaler seg 
imellom i Oslo-området, og med årene har 
slike samtaler vokst fram mange andre ste-
der i landet. Det er særlig samtalen med 
islam som har vært aktiv, men også møtet 
med andre religioner preges av en liknende 
holdning. Møtet med mennesker med en an-
nen religiøs tro er et treningsfelt i kristen, 
allmennmenneskelig væremåte. 

En aktiv dialogorientering fra kirkens 
side har til tider møtt forbehold og motfore-
stillinger i deler av kirkelandskapet, men 
likevel vil jeg mene at hovedinntrykket av 
Den norske kirkes tilnærming har vært pre-
get av viljen til dialog. De siste årene har Den 
norske kirke lagt vekt på å begrunne denne 
grunnholdningen. I 2006 drøftet Kirkemøtet 
«Utfordringer i religionsmøtet og Norge 
som et flerkulturelt samfunn», og sendte i 
etterkant ut heftet «Veiledning i religions-
møte» som en «hjelp til åpenhet og respekt 
mellom mennesker fra ulike trossamfunn», 
som det heter i heftets undertittel. Nå føl-
ger MKR opp med heftet «Troende møter 
troende», et studiehefte om religionsmøtet. 
Begge kan bestilles fra Kirkerådets materi-
ellekspedisjon: materiell@kirken.no. Disse 
to heftene bør sees i sammenheng. Det før-
ste går særlig inn på våre holdninger i møtet 
med mennesker av en annen tro, og viser 
hvordan åpenhet og respekt er forankret i 
kristentroens vesen. Det andre går inn på tre 
konkrete områder hvor vi blir særlig utfor-
dret. Det gjelder blandede ekteskap, felles 
bønn og bruken av symboler. Veiledningen 
på disse tre områdene er satt inn i en ramme 
av relasjonell tenkning som særlig fokuserer 
på kvalitetene i selve møtet. 

Utfordringene i et religionsmøte er på 

et grunnleggende mellommenneskelig plan 
de samme som i ethvert ekte møte mellom 
mennesker. De er relasjonelle – de foregår i 
relasjoner. Det betyr at de skjer på et område 
hvor uforutsigbarhet og imøtekommenhet er 
viktige elementer, og hvor det er stort rom 
for både følelser og dyptsittende verdier, for 
makt og avmakt. Min erfaring er at det ikke 
er mulig å organisere seg bort fra disse ele-
mentene. Det lar seg ikke gjøre å strukturere 
møtet på en slik måte at det trykket som sit-
ter i det relasjonelle blir borte. Skulle noen 
føle at de får dette til, vil snart andre føle at 
de blir overkjørt, oversett eller foraktet. Den 
bærende faktoren i et relasjonelt møte er 
den gjensidige anerkjennelsen. Samtidig læ-
rer enhver som lever relasjonelt stadig noe 
nytt om seg selv. Det er jo i møtet med andre 
vi blir kjent med oss selv. Hvordan skal en 
kristen håndtere alle de utfordringene som 
følger av dette, og samtidig ta vare på sitt 
kall til å leve diakonalt og misjonerende? 

Mellomkirkelig råd leverer en god bistand 
til denne nødvendige gjennomtenkningen 
med sine dokumenter. Heftet «Troende mø-
ter troende» formidler solid gjennomtenk-
ning av konkrete områder der mulighetene 
for konflikt er store, og hvor det å nå gjen-
sidig enighet oppleves som store gevinster 
for alle involverte. Samtidig evner heftet å 
sette utfordringene i møtet inn i en større 
sammenheng, der det ikke lever noen mot-
setning mellom det å vitne om sin tro og det 
å samtale om det felles trosmøte med anner-
ledes troende. Min egen erfaring fra seks år 
i dialog med muslimer bekrefter at en åpen 
og inkluderende samtale med mennesker av 
en annen tro, med all den erfaring og bistand 
den innebærer, ikke står i motsetning til det 
løpende misjonerende vitnesbyrd om kris-
ten tro som ikke minst prester stadig bidrar 
med i det offentlige rom. 
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Med de to heftene om religionsmøtet 
har Den norske kirke et godt grunnlag for å 
utvikle samtalen på dette området, både in-
ternt i menigheter og i det åpne møtet med 
mennesker av en annen tro enn vår egen. Å 
gå inn i dette er viktig for kirken, ikke bare 
fordi vi gjennom det tar viktige dimensjoner 
i vår tro på alvor, men også fordi kirkene 
med sin bistand er viktige i den store inte-
grasjonssamtalen i det norske samfunnet. 
Et engasjement fra kirke og menighet lokalt 
vil også være et viktig bidrag til fredelig, 
anerkjennende sameksistens og samarbeid 
i lokalsamfunn landet rundt. Innenfor inn-
vandrings- og integrasjonsperspektivet har 
kirke og menighet unike muligheter til å 
bidra konstruktivt, ved å gå inn i religions-
møtet åpent og reflektert. Det trenger det 
norske samfunnet at vi gjør.
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