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Om vold i kirkespråk
og liturgier
I 1989 hadde Fokus TV-aksjonen «Kvinner
i tredje verden». Jeg fikk en telefon fredag
før aksjonssøndagen. Den kom fra LatinAmerika-gruppene. Mayakvinnen Rosalina
Tuyuc, lederen av enkeorganisasjonen
Conavigua, ønsket å gå på gudstjeneste på
søndag. LAG hadde ikke tenkt på at hun
hadde slike ønsker og ringte til Paulus kirke, fordi de visste vi hadde hatt solidaritetsgudstjenester. Søndagen kom og Rosalina
kom til Paulus og framførte en sang hun
hadde skrevet og holdt en tale under gudstjenesten. Hun spurte om vi i Paulus ville
være deres venner. På et slikt spørsmål er
det bare et svar å gi. Vennskapet åpnet opp
øynene for et meget voldelig samfunn. Vi
hørte om diktatur og massakrer, drap og
forsvinninger. På våre besøk hos Conavigua
møtte vi kvinnene og hørte deres historier.
Conavigua trengte sannhetsvitner ute i verden. Vi ble noen av dem.
Rosalina Tuyuc hadde jobbet som kateketist. I lesningen av evangeliene ble det
klart for henne at Jesus utfordret sin tid og
alle tider til en helt annen sameksistens enn
det hun opplevde. Hun møtte mange kvinner; de satt alene med barna, mennene var
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tatt, og de satt alene med sin angst og sine
voldssår. Hun fikk med seg flere kvinner og
de begynte enkeorganisasjonen Conavigua.
Organisasjonen var ett år gammel da vi
begynte vennskapet. Hennes visjon er:
Sammen kan kvinner forandre verden, alene går det ikke. Og: Alle skal vite at kvinner
har like mye verdi som menn. Konkret betyr
det at kvinnen selv er kvinne over sin kropp.
Ingen eier kroppen din. Den er din.
Jeg kunne ikke skjønne at Rosalina
ønsket venner i en av Europas kirker. Det
var fra Europa spanierne kom og tok landet deres og kalte deres tro for hedendom
og drepte. Erobrerne hadde med seg en hel
gjeng med teologer som skulle gå god for
spaniernes herjinger. Hvordan i all verden
kunne hun ønske vennskap med en kirke på
et kontinent som hadde fordømt deres tro og
kultur?
Men Rosalina hadde jo spurt og vi hadde
sagt ja, vi vil gjerne være venner. Vennskapet
vårt med Conavigua er 18 år gammelt. I møtet med Rosalina Tuyuc og mayatroen har
det skjedd mye med mine Gudsbilder og
menneskebilder. I mayatroen er naturen hellig og menneskene er en del av alt hellig.

leder

Mennesket og naturen er bærer av det guddommelige, av det hellige. Ja, tenker jeg,
sånn må det være.
Hva hører mennesker kirken forkynne i
sine liturgier? Mange hører: «Jeg er en synder som må frelses.» Kirken har fra meget
tidlig tid i kristendommen båret med seg et
meget negativt menneskesyn og kvinnesyn.
Det har blant annet kirkefader Augustin sørget for. For sammen med dogmer og liturgi
har kirken alltid hatt med seg de flotte evangeliefortellingene om hvordan Jesus brøt de
fleste tabuer, grenser og fordommer mellom
mennesker.
Kirken bærer med seg to skapelsesmyter.
I den ene er kvinnen tatt fra mannens ribben
for at han ikke skulle være så ensom. Vi bærer også med oss syndefallsmyten, med Eva
som fristet Adam. Kvinnen som den som
fører synden inn i verden. I forkynnelse og
liturgier er det mange ord om at Jesus døde
for vår skyld. Jeg er ikke i tvil om at kirken
og det religiøse språket er sterkt med på å
sette graden av menneskeverd i et samfunn.
Mennesket som syndig og kvinnen som fristerinne. Når mennesket er så dårlig, ja da er
det vel bare til å tukte, og slå.
Det viser seg at nesten til alle tider og
alle kulturer har kvinnen vært annenrangs i
forhold til mannen. Vi kan undres på hvordan i all verden det har gått an at hele menneskeheten har vært med på dette? Men
uansett hva religioner, kulturer, og samfunn
har gjort, så skal det ikke fortsette å være
slik.
Rosalina Tuyuc har tatt tak på sin måte.
Hun har mer og mer tatt tilbake sin mayatro
og dens myter og ritualer. I denne troen er
alt liv hellig og naturen er hellig. Det hellige eier man ikke, og det hellige ødelegger
man ikke. Jeg må si at å møte mayatroen
med deres tanke om det hellige fikk meg til
		

å våkne i forhold til det kirkelige språket. I
mayatroen har de en tanke om de fire himmelretninger, og et midtpunkt som er det
fullkomne punktet i tilværelsen, der Moder
jord og Fader himmel møtes. I ritualene lages en sirkel med forskjellig fargede lys for
himmelretningene med det blå og grønne
i midtpunktet. Det feminine og maskuline
møtes i sentrum av et av Mayaenes ritualer.
Rosalina Tuyuc og flere andre kvinnelige ledere i Guatemala ønsker å komme
til Kautokeino og ha et mayarituale på islagt jord. Et besøk i kirken er ikke lenger så
viktig for henne, hun har i sin tradisjon og
mayatro funnet de gudsbildene og menneskebildene som gjør både kvinne og mann til
oppreiste og verdige mennesker.
Hvilket språk og hvilke bilder finner jeg?
Jeg har også begynt å si at mennesket er hellig. Jeg har aldri vært i tvil om at det er det
Jesus viser oss i hele livet sitt sammen med
mennesker. Når kristendommen ble formet
og skulle ha ord på Jesu livsverk med å bryte etniske grenser, religiøse grenser, grenser
mellom fattig og rik, kvinner og menn, så
var datidens språk å gjøre Jesus til Frelser.
Med et språk som uttrykker at Gud
sendte sønnen sin for å dø, for at forholdet
Gud–mennesker skulle komme i orden, vil
mange i dag tenke at det er å gjøre vold mot
barnet sitt. Sier vi at Jesus provoserte myndighetene og de religiøse så mye ved måten
han viste kjærlighet og menneskeverd på,
at maktens mennesker ville kvitte seg med
ham, da blir det et helt annet innhold.
Det er sagt at på de siste 50 årene med
menneskerettigheter i fokus, har verden fått
mange flere mennesker, fordi menneskerettigheter har «skapt» millioner av mennesker. I dette arbeidet for et annet menneskesyn står kvinner i stor grad som pådrivere.
Og det er flest kvinner uten noen religiøs
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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tilknytning. Humanetikere og humanister
har veldig mye av æren. I vår tid med alt
vi vet om menneskeverd, trenger vi uansett
religion eller livsyn, fortellinger om livet
og kjærligheten og det guddommelige som
kan gjennomsyre våre forskjellige land og
kulturer med en kompromissløs tro på menneskeverd og likeverd. Rosalina Tuyuc med
sitt store arbeid med voldsrammede kvinner
har inspirert meg til å se på mitt religiøse
språk og kirkens ritualer for å finne fram til
ord og ritualer som fremmer livskraft og solidaritet. Og jeg tenker at uansett livssyn eller religion trenger vi hverandre også i dette
arbeidet.
Og igjen: Sammen kan kvinner forandre
verden, alene går det ikke. Alle skal få vite
at kvinner har like mye verdi som menn.
Konkret betyr det at kvinnen selv er kvinne
over sin kropp. Ingen eier kroppen din. Den
er din.
Grete Hauge

Denne lederen baserer seg på en tale holdt i
Paulus kirke 25. november 2007, til markeringen av den internasjonale dagen mot vold
mot kvinner. Markeringen ble arrangert av
FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål – et kompetanse- og ressurssenter
for internasjonale kvinnespørsmål med vekt
på informasjonsformidling og kvinnerettet
utviklingssamarbeid. Sammen med Fokus
sto også Krisesentersekretariatet, SAIH og
Kristelig Folkepartis kvinner som arrangører.
4	Nytt norsk kirkeblad 1/2008

uvante prekentekster

«Kristi ord»
Såmannssøndagen, 20. januar 2008
Prekentekst: Rom 10,13-17
Lesetekster: Jer 20,7–9; Mark 4,26–32
Av Jacob Jervell
Bakgrunnen for vårt avsnitt er «negativ».
I Romerbrevet 10 utvikler Paulus hvordan
Israel selv bærer skylden og ansvaret for sin
skjebne. Og har Gud mislykkes med Israel.
Ved å avvise Kristus har Israel mistet Gud
og frelsen. Guds folk står nå mot Gud og
uten Gud. Mens Gud har gjort alt for dem.
Det er ikke domsord som kommer. Men
en fremstilling av hva som kunne ha skjedd,
hva som har skjedd og hva som engang skal
skje, Rom. 11,26ff.
Grunnleggende er dette, v. 13: Den som
påkaller Herrens navn kan bli frelst. Det er
mer enn bønn, nemlig å bekjenne: Å påkalle
Herrens navn er å bekjenne Jesus som tilværelsens Herre og vente seg alt avgjørende og
godt fra ham. Men bekjennelsen er eksklusiv: I den ligger også en fornektelse, nemlig
å avvise alt som ellers hersker over mitt liv
og ødelegger det.
Å påkalle Jesus er ikke mulig uten tro, v.
14. og her betyr tro kjennskap, forventning
og tilflukt. Det er å vite stadig mer om Jesus,
og å vite med hjertet, vi må konstant ty til
ham i alle våre vanskeligheter, nød og falske
gleder, og vi må forvente en fremtid av ham.
Troen klarer onde og gode dager.
Men troen kommer ikke ut av ingenting.
Du kan ikke finne opp tro og hente den ut
av oss selv, fantasi hjelper ikke, ikke ønsker og begjær. Troen kommer utenfra, og
det kreves bare en sak: Du må kunne høre,
v. 14f. Ikke hva som helst, men forkynnelsen av evangeliet. Ordet vi oversetter med å
høre betyr mer enn vårt ord høre. Nemlig: å
		

erfare, følge, samstemme, bønnhøre, etterkomme. Forkynnelsen av evangeliet kommer ikke til oss som et bud, en befaling.
Forkynnelsen sier ikke: Du skal. Men den
kommer som en bønn: Hør meg. Det er Gud
som gjennom forkynnelsen retter en bønn
til oss. Tar vi imot evangeliet, er det vi som
bønnhører Gud.
Men hvordan kan jeg vite at det jeg hører
gjelder meg? Det er ikke uten videre så at
jeg har rett til å ta det til meg. Vi kan ikke
ta det vi hører som om det er mitt. Vi kan
heller ikke tvinge det vi hører til å gjelde
oss. Vi tar det som en selvfølge at det gjelder oss. Omtrent som når vi går etter tilbud.
Meningen med ordene om at ingen kan forkynne uten at de blir utsendt, v. 14c, er at de
utsendte, apostlene, forkynnerne, skal gjøre
ordene gyldige for dem som hører dem. Og
gjøre dem gyldige i alle situasjoner i vårt liv.
Men ordene er gyldige når det er ord til dem
som hører og – noe vi stadig glemmer – at
det er ord om dem som hører. Og det de utsendte proklamerer er at tilværelsens herre,
Kristus, er kommet og nå kommer til dem.
De utsendte, forkynnerne, taler ikke om en
mulighet, men om et faktum, en hendelse,
som setter tilhørerne inn i en ny situasjon:
frelse. Eller: å bli kastet tilbake på og innestengt i seg selv. Frelsen er der, og det kan vi
ikke gjøre noe med, ikke endre. De kan ikke
engang velge Kristus, men de kan unndra
seg: «Hvem trodde vårt budskap?»
Troen kommer av evangeliet, og det
kommer bare fra ett sted: Kristi ord. Det
er et påfallende uttrykk som bare forekommer på dette sted. Vi bruker stadig uttrykket
«Guds ord», særlig om bibelsynet, men aldri
«Kristi ord». Men vi burde begynne å tale
om Kristi ord, som ville hjelpe mange i forhold til Bibelen. Evangeliet kommer altså
bare fra Kristi ord. Det tenkes ikke på Jesu
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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ord slik de er nedtegnet i evangeliene, om vi
vil fra den historiske Jesus, men på budskapet om Jesu liv, ord, død og oppstandelse.
Altså: evangeliet alene. Utrykket «Kristi
(egne) ord» betyr at evangeliet forståes som
ord den opphøyede Jesus selv taler. Det er
han som er forkynneren i forkynnerne. Og
«Kristi ord» er noe eksklusivt: Bare Kristi
ord er evangeliet og bare dette skaper tro
og bare dette skal vi tro på. Meget av det
som utgis som Guds ord og forpliktende
kan blankt avvises. Og mye av det som utgis som tro kan avvises. Mangt et kirkelig
stridsspørsmål blir meningsløst om vi tar
«Kristi ord» på alvor. Men troen vår blir renere av det.
Jacob Jervell
er professor emeritus i teologi
kajerve@online.no
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Svakhetens styrke
3. søndag i faste, 24. februar 2008
Prekentekst: 2. Kor 12,7-10
Lesetekster: 2 Sam 22,1–7; Luk 4,31–37
Av Jacob Jervell
Paulus blir avvist av den menighet han har
grunnlagt i Korint fordi han er syk og unormal. Paulus forsvarer seg og sin forkynnelse, ganske særlig i 2.Kor.10-13.
For menigheten er de karismatiske fenomener avgjørende. En apostel og en forkynner må kunne oppvise slike ting: i sin
forkynnelse, i tungetale, i ekstase, ved åpenbaringer fra himmelen, syner og visjoner
ved profeti, ved helbredelser. Menigheten
forlanger at Kristus skal tale gjennom forkynneren, og det skjer ved slike fenomener.
Korinterne finner ikke at Kristus taler
gjennom Paulus. Kritikken mot ham går
ut på at han er svak: Han opptrer ikke med
tilstrekkelig styrke og myndighet, hans forkynnelse er svak, og han viser ikke mennesker den underkraft som skal prege apostelen.
Det greske ord som vi oversetter med svak,
skrøpelig, har også den konkrete betydning
«sykdom», og det er det saken dreier seg
om for Paulus. Det karismatiske menneske
er sterkt og friskt. Paulus var konstant syk
gjennom hele sin virksomhet. Vi vet ikke
hva slags sykdom det var, men den gav seg
synlige uttrykk i hans måte å være på, slik
at han virket frastøtende på mennesker, Gal
4,14. Og den var uhelbredelig.
Paulus hevder at alt det karismatiske
korinterne etterlyser hos ham har han, 2 Kor
11,11-13. Men han viser det ikke frem og
gjør ikke bruk av det som grunnlag og basis for sin forkynnelse og sitt apostolat. For
korinterne er en syk karismatiker, en syk
helbreder, en selvmotsigelse. En undergjø-
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rer som helbreder mennesker kan ikke være
syk. Han går omkring som en fornektelse
av sin egen forkynnelse. Derfor tviler de på
Paulus og hans forkynnelse.
Og nå gjør Paulus noe bare han kunne
finne på: Han bruker det de kritiserer og avviser ham for, svakheten, sykdommen, som
tegn på at han er apostel, at det er som svak
og syk Kristus taler og handler gjennom
ham.
Først avslører han karismatikeren og
dennes svakhet. Karismatikeren får et oppblåst ego, for sterk selvbevissthet, 10,7. Det
ord vi oversetter med «hovmodig», betyr å
overskride en grense, heve seg over andre,
fjerne seg fra verden. Tanken er at karismatikeren får i seg guddommelige krefter, blir
mer enn et menneske ellers. Ikke uten grunn
blir tungetalen forstått som det himmelske, englenes, språk. Å påberope seg sine
karismatiske opplevelser er ifølge Paulus
idiotisk og tåpelig, 1 Kor 11, l 6ff. Og farlig
for et menneske selv. Ikke uten grunn heter
det at karismatikeren mangler kjærlighet,
1.Kor.13,1ff.
Gud må redde Paulus fra karismatikerens fristelse. Han gjør det ved å gi Paulus
en «torn i kjødet», en pigg i kroppen, som
«punkterer» det oppblåste ego, 10,7. Det
dreier seg om Paulus’ sykdom. Den kalles
sågar en Satans engel, og en apostel som
bærer på en Satans engel er sterke saker. Det
er Gud som har satt denne piggen i Paulus.
Gud bruker sågar Satan. Og apostelen blir
ikke bønnhørt for å bli kvitt elendigheten,
10,8. Han kan ikke be seg frisk og skal
heller ikke gjøre det. For Gud svarer hans
bønn: Nåden er mer enn nok for hans liv,
noe annet trenger han ikke. Det betyr: Guds
kjærlighet er det eneste han trenger. Nemlig
for sin forkynnelse. Og akkurat kjærlighet
er det karismatikerne mangler, 1 Kor 13,lff.
		

Og så det berømte og misforståtte ord som
forklarer hvorfor nåden er nok: For Guds
kraft fullendes i sykdom, i avmakt, 10,9.
Hvordan? Det sies med tanke på Paulus
apostolat og forkynnelse: Alle kan se at han
er svak og syk, menigheten har rett. Men ingen svekket og syk kan utrette hva Paulus
har gjort. Det er bare ikke han som har gjort
det. Men Kristus handler gjennom svakheten og sykdommen og på tross og tvers av
den. Det er underet i de tomme hender. Slik
er den svake den sterke.
Og det å få en bevissthet om dette, at
Kristus er der i våre vanskeligste situasjoner, gir en livskunst, 10,10: Å kunne være
glad over og ha livsmot i svakhet og sykdom, i nød og vanskeligheter.
Jacob Jervell
er professor emeritus i teologi
kajerve@online.no
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Moro med ord:
forherlige–herlighet–herliggjøre
Med vekt på to prekentekster fra Johannesevangeliet
Av Marit Bunkholt

Rare ord i Bibelen
Noen ord er rarere enn andre. Forherlige er
et slikt ord. Et bortimot indrebibelsk ord,
forstått som «nesten bare brukt i Bibelen».
Ikke helt indrebibelsk, men nesten. Og når
det ikke er i Bibelen er det ofte knyttet til
negative foreteelser. Å forherlige vold er
knapt noe å skryte av. Jeg har lenge forholdt
meg til ordet med en blanding av selvfølgelighet og uforståenhet. Nå er det på tide å ta
ordet på alvor igjen. I det følgende kommer
en del innspill for å forstå bedre. Teksten er
resultat av et dagsstudium av ordbøker og
kommentarer, og gjengir det jeg fant verdt å
notere meg. Overskriften «Moro med ord»
er sann. Det har vært morsomt å lete etter
forherligelsens betydning.

Grunnteksten
Vi snakker om verbet doxazo og substantivet doxa. Førstnevnte oversettes i NT78
med forherlige og NT05 med herliggjøre.
NT05 vender dermed tilbake til oversettelsen fra 1930. Jeg forholder meg konservativt til 1978-utgaven…men selvsagt først og
		

fremst til grunnteksten.

Våre tekster – med forherlige uthevet
Joh 12,(23)24-33 – søndag før faste
(23 Jesus svarte: «Timen er kommet da
Menneskesønnen skal bli forherliget.) 24
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke
hvetekornet faller i jorden og dør, blir det
bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer
det rik frukt. 25 Den som elsker sitt liv, skal
miste det, og den som hater sitt liv i denne
verden, skal berge det og få evig liv. 26 Om
noen vil tjene meg, må han følge meg, og
der jeg er, skal også min tjener være. Den
som tjener meg, skal få ære av Faderen.
27 Nå er min sjel fylt av angst. Men skal
jeg så si: Far, frels meg fra denne stunden?
Nei, til denne stund skulle jeg komme. 28
Far, la ditt navn bli forherliget!» Da lød
det en røst fra himmelen: «Jeg har forherliget det, og skal igjen forherlige det.»
29 Mengden som stod omkring og hørte
dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa:
«Det var en engel som talte til ham.» 30
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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Da sa Jesus til dem: «Denne røsten lød
ikke for min skyld, men for deres. 31 Nå
felles dommen over denne verden, nå
skal denne verdens fyrste kastes ut. 32
Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal
jeg dra alle til meg.» 33 Dette sa han for
å gi til kjenne hva slags død han skulle få.
Joh.17,1-8 – Kristi forklarelsesdag
Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. La din Sønn bli forherliget, så Sønnen
kan forherlige deg. 2 For du har gitt ham
makt over alt som heter menneske, for at
han skal gi evig liv til alle som du har gitt

ham. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du
har utsendt, Jesus Kristus. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den
gjerning du gav meg å gjøre. 5 Og nå ber
jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet
som jeg hadde hos deg før verden ble til.
6 Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og
du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt
ord. 7 Nå vet de at alt det du har gitt meg,
er fra deg. 8 For jeg har gitt dem de ord du
gav meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de
i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har
trodd at du har sendt meg.

En liten konkordans – søkeresultat
10 treff for ‘forherlige’ i Joh (søk gjennomført på www.bibelen.no)
Vers	Tekstutdrag
Joh 12,23
Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli fo…
Joh 12,28
Far, la ditt navn bli forherliget!» Da lød det en røst fra…
Joh 13,31
Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen forherlige…
Joh 13,32
Og er Gud blitt forherliget ved ham, skal Gud også gi ham…
Joh 14,13
Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal…
Joh 15,8
Når dere bærer mye frukt, blir min Far forherliget, og da…
Joh 16,14
Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt…
Joh 17,1
Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen…
Joh 17,4
Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjer…
Joh 17,10
Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er…

Bokmålsordbokas svar
forher’lige v1 (av II *for- og herlig, etter ty.) lovprise; framstille noe som bedre
enn det er f- Guds navn / filmer som f-r vold
herliggjøre, ~gjøre gi guddommelig
makt og glans, gjøre delaktig i den himmelske herlighet
herlighet
1 fullkommenhet, ypperlighet; prakt,
skjønnhet og Herrens h- lyste om dem (Luk
2,9) / (kong) Salomo i all sin h- (Matt 6,29,
10	Nytt norsk kirkeblad 1/2008

gl oversettelse) / overdådighet, rikdom leve
i h- og glede / all jordens h2 noe som er herlig skiføret var ypperlig da vi startet, men h-en varte ikke lenge /
hele h-en hele stasen, hele greia
3 utnyttbar verdi, rettighet kjøpe garden
med tilliggende h-er
Bokmålsordboka bekrefter mitt forhold til
verbet forherlige. Det dreier seg om (å lovprise) Gud eller om å framstille noe som

kristi forklarelsesdag

bedre enn det er. En underlig sambruk av
ord? Gud forherliger vi da vitterlig med tro
på at Gud virkelig er så god som lovprisingen tilsier, og heller mer enn mindre. Men
samtidig sier vi forherlige når man prøver å
forskjønne en brutal virkelighet som f.eks.
vold. Herliggjøre er i følge bokmålsordboka
mer entydig – da er vi fullt og helt og positivt på Guds arena. Men samtidig sitter vi
iden indrebibelske saksa – ordet har ingen
ressurser å trekke på i normal språkbruk for
å bli forstått.

Teologisk ordboksstoff
Doxa er forherlige-verbets greske rot, og
doxa er et omdiskutert ord, et ord som ser ut
til å ha fått sin egen «bibelbetydning» forskjellig fra sin allmennbetydning (men her
fins det i hvert fall en allmennbetydning!).
Det kan ikke forstås uten sin historie i det
hebraiske kabod. Tror man. (Se mer om dette i avsnittet «Oversettelsesmoro».) Bauer
går rett på (naturlig nok, han skriver ordbok
om NT-gresk) indrebibelsk forståelse: fra
«brightness, splendor, radiance», via «magnificence, splendor» til «fame, renown, honor». Tredjebetydningen nærmer seg omsider opprinnelsen i verbet dokeo – som betyr
«think, believe, suppose, consider».
Kabod er/var en tyngde som gjør noe
viktig. Konkret i det menneskelige liv kunne det være rikdom eller ære. Guds kabod
er det som gjør Gud stor, imponerende,
overveldende – og «since God is invisible,
it necessarily carries a reference to his selfmanifestation» (Kittel). Kabod dukker opp i
forbindelse med naturfenomen som torden,
ild og skyer, som forestillingen om Guds
himmelske væren som kommer ned til jorden på forskjellig vis (lys, røyk) og som begrepet ære i forskjellige sammenhenger.
		

Mer Kittel: Med dette som utgangspunkt
(altså tilknytningen til kabod) er ikke doxa i
NT hva det en gang var. Doxa var sammen
med verbet dokeo uttrykk for å tenke, og å
tro, betydde mening (om en person) eller
(oftest godt) rykte. Og kanskje også noen
ganger noe i retning av lys (kabod!), men da
fortrinnsvis knyttet sammen med eller forstått som rykte, altså et lyst eller godt rykte.
I NT er doxa i tråd med GTs kabod (LXX
doxa) først og fremst knyttet til Gud, Guds
væren og aktivitet. Men NT lar religiøst nyskapende også doxa bli relatert til Jesus på
samme måte som til Gud, og lar dessuten
doxa/doxazo være det som preger forholdet
mellom Gud og Jesus. For at Jesus skal ha/
få doxa må det forherligelse fra Gud til, men
forherligelsen kan også gå andre veien. I
forlengelsen av dette blir så også de troende
forherliget med Kristus.
Ære være ordbøkene for deres korte oppsummeringer. Imidlertid skrev James Barr
en bok på sekstitallet som satte spørsmålstegn ved hele ordbokeriet. Hans anklage
mot bl.a. Kittel var (slik jeg har forstått det,
uten å ha lest annet enn henvisninger til og
omtale av boka) at man alt for lettvint glemte både ordenes lille og store kontekst – forstått som hhv. setningen og kulturen. Man
leste enkeltord innenfor et bibelsk univers
og bedrev forenklende sirkelargumentasjon
og tvilsom kildebruk.
Litt fra bokomtalen, som er nevnt under
«referanser» nedenfor:
Barr’s principal target is «the illegitimate
confusion of theological and linguistic
methods» in the work of such writers as
Torrance, Hebert, Knight, Rowley, Snaith,
and many of the contributors to Kittel’s
Theologisches Wörterbuch zum N.T. He is
critical also of the view which these authors,
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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broadly speaking, share with Pedersen and a
non-theological writer such as Boman – that
the characteristics and peculiarities of the
Hebrew language reflect the mental structure of the Biblical writers, as contrasted
particularly with the Greek language and
way of thinking (…) Basic problems are
ignored, the relevant languages are not examined as a whole, and the contrast of Greek
and Hebrew is distorted because it is made
in isolation from a wider linguistic scale and
frame of reference.
(…) Moreover, in his two final chapters
Barr suggests sounder lines on which, the
investigation of Biblical language in relation to theology might proceed. After having pointed out the fallacies of excessive
reliance on the supposedly all-pervasive
«root meanings» of words, since «the etymology of a word is not a statement about
its meaning but about its history» (p. 109),
he suggests instead of the prevailing lexicographical analysis of word-concepts the
study of «larger linguistic complexes such
as the sentences» (p. 263). The semantic
values of particular words vary in different
contexts, but «the theological statement can
be restated in another language» (p. 265).
«The distinctiveness of Biblical thought and
language has to be settled…by the things
the writers say, and not by the words they
say them with» (p. 270) … «It is probable»,
Barr concludes, «that a greater awareness
of general semantics, of general linguistic
method in all its aspects, and an application
of such awareness in Biblical interpretation
would have valuable and important results
for theology» (p. 296).
Ta den! La ordboka fare? Eller les David
Hill (se under) som diskuterer videre med
Barr.
12	Nytt norsk kirkeblad 1/2008
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Oversettelsesmoro – fra
hebraisk GT til Septuaginta
Jeg har også sett de samme diskusjonene fra
en annen vinkel – ved å bringes tilbake til
oversetternes strev da Septuaginta ble til.
De skulle lage GT for greske lesere, og da
måtte de også gjøre en «hebraisk kultur»
forståelig. Når man på hebraisk leste kabod,
hvilket ord burde man da finne i en gresk variant? Hvordan formidle inn all den tyngde
(!) og historie som ligger i begrepet kabod?
Jeg er dessuten blitt minnet om diskusjonen
om hvorvidt Septuaginta kan leses ut fra
de greske orenes dagligbetydning, eller om
man må anta at det er skapt en egen teologisk gresk. Kanskje kan man likevel glemme kabod, og ta doxa på ordet?
Carey C. Newman forsøker å finne ut
av hva som beveget oversetterne til å velge
doxa, og hvordan de avveiet forholdet mellom forståelighet for leserne og tilstrekke-
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lig tilknytning til det opprinnelige kabod.
Han ender i en olebrummsk konklusjon om
at de avveiet dette på beste vis, men diskusjonen og undersøkelsene fram mot denne
konklusjonen er interessant lesning for den
som måtte ha mulighet for å komme i kontakt med boka hans (fins på Det teologiske
fakultetsbiblioteket). Man kan se det slik:
Doxa kan leses som en enkel erstatning av
kabod, mao. vi velger oss dette ordet og lar
det få alle kabods konnotasjoner. Men da
måtte men vel samtidig forkynne eller lære
fram et innhold til begrepet? Doxa har som
over sagt en annen hovedbetydning enn
den som hebraiskkunnig legger i kabod.
Newman forsøker seg i stedet på tanken at
man valgte doxa for å unngå hedenske assosiasjoner til guders framferd – vår Gud er
en annen. Epifani kunne vært et ord å velge
som kunne gitt slike vanskeligheter. En nyskaping av ordet doxa motvirker slikt.
Referanse
Newman, Carey C.: Paul’s glory-christology: tradition and rhetoric. Supplements
to Novum Testamentum 69 (1992)

Fra kommentarenes verden –
forherlige hos Johannes
Først litt Bultmann. Han har en note om doxa
i sin Johanneskommentar, note 2 i tilknytning til gjennomgangen av Joh.1,14b. Han
framholder at ordet i LXX, NT og relatert
litteratur refererer til «the epiphany and the
manifestation of the Godhead». Opphavet
til denne meningen, som er forskjellig
fra dagliggresk «is disputed and need not
bother us here». Klar tale inn i oversettelsesdebatten. Imidlertid er han opptatt av
doxa som uttrykk for Guds aktivitet, snarere
enn Guds væren. Han påpeker også at «In
		

the context of an eschatological faith» og
ut fra sammenhengen med kabod, kan doxa
forstås som den eskatologiske epifani – selv
om den også kan skje i historia. «Historisk
eskatologi» er i følge Bultmann tatt helt ut
hos Paulus i 2 Kor 3,7ff – doxa manifesteres
ved evangeliets forkynnelse, og å tro er å se
«Herrens herlighet».
Andre kommentatorer påpeker at 12,28
bør leses sammen med 7,18 og 8,50. Her avdekkes Jesu livsprinsipp! Han søker ikke sin
egen ære, men Guds/Faderens ære. 12,28
kan derimot ikke leses sammen med 12,27
på en slik måte at forherligelse = frelse,
altså at Faderen frelser Sønnen fra «denne
stund», og dermed blir Sønnen forherlighet.
Sønnen blir forherliget ved ikke å bli frelst
fra «denne stund». Lydigheten fram til lidelsen fører til forherligelse.
17,1 avdekker et «glorifikasjonssystem»
motsatt andre religiøse kilder. Ofte, og kanskje naturlig for de fleste, tenker man seg at
mennesket gir Gud ære, og derav følger evt
at Gud gir mennesket ære. I 17,1 er det motsatt. Sønnen ber faderen forherlige seg, slik
at Sønnen kan forherlige Faderen. Versene 4
og 5 i samme kapittel er mer tilbake til det
«normale» – sønnen har forherliget faderen
ved sine gjerninger (tegnene i Joh), og dermed ber han (Sønnen) om del i herligheten.
Uansett er forherliggjøring en aktivitet – utført av Faderen og Sønnen, eller Sønnen, eller Faderen – og hele tiden for at Faderens
herlighet skal bli synlig.
Herlighet preger samlivet mellom
Faderen og Sønnen, og forherligelse er den
aktiviteten som preger deres forhold til verden. Ved denne aktiviteten «flyter» fellesskapet og kjærligheten mellom Faderen og
Sønnen ut til disiplenes verden.
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Og så da? Hva betyr forherlige?
Jeg vet ikke. Jeg er blitt minnet om hvor
vanskelig det kan være å forstå språk, og at
en del begreper brukes i Bibelen uten at vi
helt vet hvordan. Vi bare ser at det antagelig ikke er dagliggreskbetydningen som er
ute og går… Eller? Hvor langt er det egentlig fra Guds kabodale uttrykk til hans gode
rykte? Hva om Jesus ber slik:
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Far, timen er kommet. La din Sønn
få godt rykte, så Sønnen kan vise
ditt/gi deg gode/t rykte. 4 Jeg har
styrket ditt gode rykte på jorden da
jeg fullførte den gjerning du gav meg
å gjøre. 5 Og nå ber jeg at du, Far,
vil gi meg mitt gode rykte som jeg
hadde hos deg før verden ble til.
En Gud med godt rykte blir selvsagt lettere
trodd… Men knapt nok korsfestet? Hm.
Nei, det var nok ikke så enkelt heller.
Marit Bunkholt
er fungerende rektor ved
Det praktisk-teologiske seminar
marit.bunkholt@teologi.uio.no

faste i teori og praksis

Faste i lys av luthersk/
reformatorisk teologi
Av Trygve Wyller

Innledning
«Det lutherske synet på faste» kan ved første øyekast se ut til å være et sammensurium
av uklare meninger som spriker i alle retninger. Det henger sammen med at trosfriheten
– sentrum i luthersk teologi – egentlig ikke
ser ut til å la seg forene med den disiplinære
oppførselen faste. Derfor blir de aller fleste
fremstillinger av temaet lutherdom og faste
preget av en noe underlig blanding av historisme, påvisning av trosfriheten og en noe
beklagende holdning til at det snart ikke finnes noen faste punkter i dagens religioner,
aller minst den lutherske. Fra tid til annen
føyes det til at det tross alt likevel er luthersk
å vektlegge tradisjonenes betydning bare de
ikke kommer i veien for trosfriheten, og så
ramses det opp en rekke tradisjoner knyttet
til faste, avståelse fra ulik type mat i fastetiden, om fredagene, kanskje de siste timene
før nattverden, i adventstiden, etc.
Alt dette tyder på at det egentlig overhodet ikke finnes noen gjennomtenkt «luthersk» holdning til temaet faste, og at det som
finnes stort sett bare ser ut som en ganske
triviell sammenblanding av tradisjonell tradisjonalisme og konvensjonell lutherdom.
		

Jeg kunne tenke meg at et godt utgangspunkt var Luthers synspunkt om dåpen som
den daglige omvendelse, full nedykking og
full oppstandelse. Luther gjorde med dette
grepet dåpen til den rituelle fremstillingen
av troen som også er konstruert på samme
måten – full neddykking, full oppstandelse,
hele tiden og hver dag. Det er altså ikke slik
at det rituelle bestemmer innholdet i dogmatikken, men det er enten omvendt eller i
beste fall gjensidig. Det går i alle fall ikke
an å utvikle dogmatikk rett ut av etablert
rituell tradisjon uten at det finnes troslære
som kan gripe hva det rituelle handler om.
For spørsmålet om «det lutherske synet på
faste» handler ved første øyekast om et luthersk syn på rituelle, kirkeårsrelaterte skikker. Og det første svaret er altså at reformatorisk teologi ikke kan være så enkelt som
dette. Et sentralt poeng i reformasjonen var
jo at ritualiseringen og tradisjonene skygget
for trosfriheten. (Jo, jeg har hørt om betydningen av kroppslighet som et viktig forhold
i det rituelle, det kommer jeg til, men det
kan ikke være det første).
Utfordringen for reformatorisk teologi
her, som de fleste andre steder, blir da å
tenke gjennom om trosfriheten har noen
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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kroppslige og rituelle sider likevel, dvs. om
det kroppslige kan uttrykkes på en måte som
gir rom for trosfriheten. Derfor er spørsmålet om et luthersk syn på faste mye større og
viktigere enn bare avgrenset til selve spørsmål om det finnes et luthersk syn på faste.
For svaret på det spørsmålet er nei. Det
finnes ikke noe «luthersk» syn på noe som
helst. Det skiller jo reformatorisk lutherdom
fra både klassisk katolisisme og konservativ lutherdom. Slike tradisjoner holder seg
med lærer og uttalelser med lærekarakter
om det meste. Norsk lutherdom holder seg
med Skriften og Confessio Augustana (CA),
dvs. åpning og oppfordring til å gjennomtenke på nytt og på nytt hvordan trosfrihet
og kroppslighet kan møtes og utvikles i stadig nye kontekster.

CA XXVI
Et viktig utgangspunkt for denne gjennomtenkningen er CA XXVI – Om ulike
spiseskikker. Det som skjer i denne artikkelen er typisk for reformatorisk tenkning og
viktig i vår sammenheng, fordi den bringer
spørsmålet om faste inn i sentrum – og ut
av periferien – av teologien. Første del av
artikkelen er en lang avvisning av ulik type
ritualisme som gjør deltakelse i ritene til
forutsetning for syndsforlatelsen. Et viktig
argument her er at denne formen for ritualisme medfører et skille mellom de handlinger som kalles geistlige, nemlig de som
oppfyller riter og tradisjoner, og de som kalles verdslige (weltliche – opera mundana).
Verdslige handlinger er det som handler om
oppfyllelse av kallet (Beruf – vocatio). Det
kan være kallet en far har som ansvarlig
(sic!) for å forsørge kone og barn, eller en
mors kall i å verne og nære sine barn, eller det som en fyrste har til regjere sitt land
16	Nytt norsk kirkeblad 1/2008

og sitt folk. Spydig konkluderer dermed CA
at innenfor denne tenkningen kalles slike
verdslige handlinger for ufullkomne, mens
de som følger «tradisjonene» har «prektige»
navn. Renset for historiske holdninger til
familisme og kjønn er poenget: Det som
er galt i denne formen er ritualistisk fundamentalisme er å innføre et skille mellom noe
som er ufullkomment, nemlig det verdslige,
og noe som er fullkomment, nemlig tradisjoner og ritualer. CAs avvisning av faste
etc. er derfor slett ikke bare en avvisning
av bestemte katolske skikker. Mye viktigere
enn avvisningen er begrunnelsen. CA gjør
kallslæren til det sentrale argumentet i kritikken. Det alvorlige med katolsk ritualisme
er selvsagt at trosrettferdigheten og syndsforlatelsen kommer i annen rekke. Men når
syndsforlatelsen svekkes, da er den store
skaden at det verdslige nedvurderes og kalles ufullkomment.
Det store og viktige poenget er at CA
dermed radikalt løsner ritualismen fra en
ukontekstuell magisk holdning til bl.a. fasten. Den bare må gjøres fordi den må gjøres. Det motsatte syn er ikke like enkelt at
fasten bare ikke må gjøres. Det motsatte syn
er at magisk faste svekker troen, fordi den
er ukontekstuell og nedvurderer konkrete
verdslige handlingers betydning i den kristnes liv. Å spise eller ikke å spise er et håpløst avsporende spørsmål. Å handle slik at
det kall man har blir oppfylt er den viktige
målestokken for et «luthersk» (jeg vil nok
heller si reformatorisk her, for det er det som
er selve saken) syn på fasten.
Dette er da en holdning til fasten som
rykker hele temaet ut av sin ganske så søvndyssende tilstand, og gjør det rett og slett til
et viktig og påtrengende interessant spørsmål i en samtidig utvikling av reformatorisk
teologi. Det som jo nå blir viktig er ikke
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å falle inn i den konservative lutherdommens permanente og patologiske fristelse,
nemlig å gjøre selve Confessio Augustana
til nok en tekst som skal leses bokstavelig. Det er derfor det er viktig å fastholde
betydningen av det kontekstuelle. Man kan
selvsagt hisse seg opp så lenge man orker
over CA-forfatternes kjønnstenkning og hierarkisk/patriarkalske verdensbilde. Det er
naturligvis ingen som helst tvil om at CA
flyter over av samtidige ideologier. Men
om man hisser seg opp så mye at man ikke
ser andre poeng, da ender man opp med en
fattig tolkning. Det det jo gjelder, er å innlede en samtidstolkning av hvilke kall man i
dag ikke må finne seg i en nedvurdering av.
Hva er så viktig i dag at man må vokte dem
for de frommes trang til å kalle dem ufullkomne? Klarer man å svare på det, er man
på god vei til å utvikle en konkret luthersk
kallslære for 2008. Det er ikke denne artikkelens mål, så det får vente. Poenget i min
sammenheng er det mer prinsipielle: Man
kan ikke snakke om religiøse spiseskikker
og ritualer uten samtidig å snakke om kontekstuelle kall. Det gjør faste viktig – men
ikke veldig enkelt.
I en kort artikkel er det mest fruktbare
å innlede til en diskusjon om innholdet
i en reformatorisk faste i 2008, ved å lese
gjennom de andre viktige avsnittene i CAs
artikkel om spiseskikkene. Midtpartiet tar
opp den mer grunnleggende kritikken: Den
tradisjonelle fasten og spiseskikken binder
samvittighetene. Kombinasjonen tradisjonsbegeistring med medfølgende binding av
samvittighetene er gal, om den nå stammer
fra Ausgustin eller andre mer obskure middelalderteologer eller papister. Dette argumentet fører så til den siste delen av artikkelen som på en helt avgjørende viktig måte
tar opp igjen innledningens tette forbindelse
		

mellom kall og tradisjon.

Barnelærdommen
I den siste delen av artikkelen kommer CA
til den konklusjon som vel hører med til enhver luthersk teologs barnelærdom. Faste,
og alle andre ritualer og skikker, er i og for
seg OK, bare de ikke gjøres til en betingelse
for trosrettferdigheten. Men dette er egentlig
en alt for nedkortet og anemisk fremstilling
av det CA vil frem til i slutten av art XXVI.
Det er et forutsigbart og nesten gjespende
poeng at ingenting må stenge for trosrettferdigheten. Det handler hele CA om, og den
som ikke har tatt dette poenget før artikkel
XXVI er nærmest fortapt. For denne artikkelens konklusjon gjør noe annet. Den understreker mer konstruktivt hva som faktisk
er den «lutherske» begrunnelse for faste
og andre spiseskikker. Det er både sunt og
riktig å disiplinere kroppen ved å avstå fra
forskjellige ting dersom målet er å sette seg
bedre i stand til å utføre sin vocatio, kall,
Beruf. «Und Paulus spricht, er kasteie seinen Leib und bringe ihn zu Gehorsam, damit er anzeigt, dass Kasteiung dienen soll,
nicht damit Gnad zu verdienen, sondern
den Leib geschickt zu halten, dass er nicht
verhindere, was einem iglichen nach seinem
Beruf zu schaffen befohlen ist. Und wird
also das Fasten nicht verworfen, sondern,
dass man ein notigen Dienst daraus auf bestimmte Tag und Speise, zu Verwirrung der
Gewissen, gemacht hat» (CA 106). Utlagt
til samtidsnorsk teologi og språk betyr dette
at omtrent hele reformasjonsteologien er
sprengt inn i denne ikke helt enkle tysk.
Første argument er det forutsigbare at
faste ikke skal gjøres for å oppnå nåde: De
to neste argumentene er viktigere. Først og
fremst er kallstanken helt i sentrum. Det er
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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bra å utøve disiplin dersom formålet er å
utføre sitt kall («seinem Beruf zu schaffen
befolhlen ist»), igjen stadig gitt det overordnede, at dette ikke gjøres til forutsetning
for nåden. Gitt trosrettferdigheten så følger
kallet, og det krever oppmerksomhet på retning. Blir kallet utført slik at mottakeren ser
det og vokser i det? Det kunne være et reformatorisk spørsmål vi kunne øve oss på å
besvare i vår egen samtid?
Det siste argumentet er så det mest drepende for ritualismen. Fasten skal man ikke
avvise, men det som skal avvises er en faste
knyttet til helt bestemte dager og måltider.
CA gjør dermed det samme med fasten som
med dåpen. Det handler om en daglig omvendelse (dåpen), det handler om en daglig
forberedelse til og gjennomføring av kallet
(fasten). Faste i luthersk forstand er dermed
ikke disiplinering for å oppnå helliggjørelse,
men disiplin for å innfri kallet. Det er det
grunnleggende utgangspunktet for en videretenkning om reformatorisk fortolkning av
faste i vår tid.

Faste som mulig reformatorisk ritual
Den kanskje minst utforskede og mest utfordrende delen av denne utfordringen handler
etter min mening om hva dette betyr for
faste som rituell praksis i en luthersk kirke.
Hva det betyr for luthersk etikk rent allment
er selvsagt også viktig, fordi det betyr at
kallsetikken i det hverdagslige har en fastetone over seg. Det vil igjen si at det kommer
en dybde over kallsetikken som bidrar til å
gjøre denne formen for etikk til en dennesidig spiritualitet på en mye mer grunnleggende måte enn vi ofte tenker.
Likevel vil jeg avslutningsvis se på noen
aspekter ved faste som rituell praksis i en
luthersk kirke, gitt utgangspunktet at spesi18	Nytt norsk kirkeblad 1/2008

elle spiseskikker verken er nødvendige for
syndsforlatelsen eller gode for trosfriheten.
Kan det da likevel gi mening å gjøre fastetid og fastedag til markeringer overhodet i
en luthersk kirke? Jeg tror svaret er ja, men
oppgaven å utforme slike ritualer og liturgier er verken lett eller veldig langt kommet.
Den praktiske utformingen av slike ritualer
og liturgier kan vel ikke løses her, de må
igangsettes i de bestemte sammenhenger
man er i.
Utgangspunktet må da være kontekstualisering. Fasteritualet må adressere og springe
ut av de konkrete kall (Beruf, vocatio) som
finnes på det konkrete stedet, området, landet, tidstolkningen, etc. Samtidig kan kallet
ikke fremstilles som noe uoppfylt som skal
gi gudstjenestedeltakerne dårlig eller fortvilet samvittighet. Da utfordres trosrettferdigheten og vi er tilbake i den liturgien CA gjør
opp med. Her svikter en rekke fastegudstjenester og andre fastepregete arrangementer
i Den norske kirke ofte. Men alternativer for
å unngå dette er ikke lett å finne.
Jeg tror man skal eksperimentere og reflektere lenge over disse utfordringene. Det
handler rett og slett om hvordan en reformatorisk gudstjeneste skal kontekstualisere, at
når mennesker gir avkall på noe, så gjør de
det av glede for den andres skyld. Jeg tror at
en forutsetning for å gjøre dette til noe annet
enn moral, er at den andre ikke bare snakkes
om, forkynnes, etc. Faste forutsetter at den
andre som kaller er til stede i gudstjenesten.
Og denne tilstedeværelsen kan ikke bare
være av symbolsk betydning. Den må være
tydelig og aktiv og ikke oppholde seg taust
på bakerste benk.
Jeg ser for meg at det utvikles ritualer
for en luthersk faste der det fremstilles korte
handlinger der måter å innfri kall fra den
konkrete andre fremstilles i praksis innen-
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for rammen av gudstjenesten. Det ville altså
forutsette den andres nærvær og aktive medvirkning. Noen vil mene dette er vanskelig
og kanskje urealistisk. Da vil jeg si at det
nettopp er slike holdninger som gjør en fornyelse av luthersk faste-teologi og praktisk
luthersk fastologi litt vanskeligere enn det
burde være.
Trygve Wyller
er dekan og professor ved
Det teologiske fakultet
t.e.wyller@teologi.uio.no
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Fastepraksis
– mellom regel og fridom
Av Anne Anita Lillebø
I Den norske kyrkje er det å faste eller å gå
inn i ein fastepraksis ei frivillig sak. Det er
ingen kollektiv praksis å slutte seg til, slik
det er for muslimar i samband med ramadan
eller andre fastetider. Fasta startar oskeonsdag og varer i 40 dagar fram til langfredag.
Sundagane ligg utanfor fasta, men det er likevel opning for å gi høgmessa eit anna preg
i denne tida. Det er valfritt å nytta dei musikalske alternativa for fastetid i gudstenesteboka og Gloria kan falla bort. Det einaste
som ikkje er valfritt er fargen som er fiolett:
«fargen for førebuing, bot og sorg», og at
litaniet vert nytta som forbøn i høgmessa
(Gudstenesteboka, s. 17 og 19).
Pappbøssa frå Kirkens Nødhjelp representerte fastetid i min oppvekst. Ikkje
berre den, det var også fastelavnsbollar og
fastelavnsris. Bollane hadde med familie å
gjere, riset med sanitetskvinnene og bøssa
med dei fattige der ute. Bøssa var bra merkevarebygging for Kirkens Nødhjelp, og
men kanskje for faste også? No får ein faste
lavnsris hjå næraste blomsterhandlar og det
ein betaler går ikkje til Norske Kvinners
Sanitetsforening men til Florista. Bollane er
tilgjengelege heile året på Deli de Luca og
		

kjem ikkje frå glovarm smult heime hjå mor.
Men bøssa frå Kirkens Nødhjelp er bortimot
uforandra. Kanskje dette er det nærmaste
lutheranarar kjem ein felles fastepraksis:
bøssene på kjøkkenborda i fastetida? Eit
skjerpa blikk utetter, og ei tid der truspraksis
særleg er knytt til å gi. For mange er det ein
samanheng mellom det politiske engasjementet, kristendomsforståinga og trua. Som
ein prest sa det: «Eg trudde faste hadde med
politikk å gjere, eg!» Aktivisme og solidaritet er truspraksis.
Det er her eg vil halde meg vidare; i
praksis, og nytta orda ortopraksi og pietisme
som refleksjonsbakgrunn for å seie noko om
tilhøvet mellom regel og fridom.

Faste som personleg truspraksis
Eg trur ikkje alle er laga for å sitte stille på
ein krakk i stille meditasjon. Men som ein
buddhistisk dialogven sa eingong: «Nokre
kan henge opp ned i eitt tre og plystre seg
til oppvakning, men eg treng å øve meg
kvar dag i oppmerksemd ved å sitte stille
og meditere.» Eg har det som han, eg treng
å meditere, å sitte stille på ein krakk, i ein
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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stille aktivitet. Eg treng å bli minna om at
eg er oppreist og elska for å opne meg for
ein kjærleik som strekkjer seg ut over meg.
Det er ei øving eg gjer for å bli minna om at
eg er ei skapning i verda tett forbunde med
alt anna skapt, og ikkje ein vind. Å være i
ein ordlaus praksis som ikkje krev for mykje omgang med tekst og bilete gir høve til
å tømast så det kan bli plass til ein større
kjærleik.
For meg er faste ei lengre periode der eg
kan stille meg inn på noko særskilt. Det gir
høve til å gå inn i trua og sjå på kva eg trur
på og korleis eg lever ut denne trua i praksis. Det fører meg mot det kvardagslege,
og eg øver meg i oppmerksemd i det heilt
alminnelige. Eg går ikkje ut av kvardagen
som ein til dømes gjer i retreat, men går inn
i den med eit skjerpa blikk for korleis eg lever mellom ideal og røynd. Øvinga verdset
eg fordi den har etterverknad langt ut over
sjølve fastetida.

Ortopraksi for mjuke pietistar?
Det ligg snublande nær å bli oppfatta som
ortopraktikar når ein legg vinn på sopass
mykje praksis som her. Kanskje er eg det –
ein mjuk ein som vil peike på praksis framfor lære. Ikkje den eine og rette praksis, men
som ei utfording til å auke medvitet om korleis ein praktiserer tru – på korleis livet er
prega eller påverka av tru, og kva praksis
som har referanse til trua. Som ei øving for
oppmerksemda eller blikket. Ikkje eit himmelvendt blikk som i pietismen, som kan
vende ein vekk frå verda, men eit blikk på
her og no. Heller ikkje eit dømande og moralistisk blikk, men eit blikk som er villig til
å sjå også det friksjonsfylte og destruktive.
Dei fleste opererer med ei forståing av kven
ein er og korleis ein ynskjer å være ideelt
22	Nytt norsk kirkeblad 1/2008

sett. Kva ein anerkjenner eller fortrenger er
påverka av trusunivers og kristendomsforståing. Noko undertrykkjer ein og andre ting
overfokuserer ein positivt på. I møte med
buddhistisk meditasjonspraksis som både
zazen og vipassana er dette noko av det eg
har hatt mest glede av; å lære å øve blikket
til ikkje å kvalitetsbestemme noko, verken
kjensler, tankar, minner eller folk. Og heller
ikkje gi desse status i graderte hierarki. Ein
mjuk ortopraksi er å erkjenne at ein treng å
øve seg i det å være – for ikkje å bli fanga av
krinsinga om fortid eller framtid. Men kanskje mest av alt å bli minna om nåde, fellesskap og kjærleik.
For dei færraste har ordet pietisme ein
positiv klang. Å gjere bruk av det i samband
med truspraksis, kan gi opphav til refleksjon
i høve til ei vekking som har hatt stor innverknad på fromleik og krav om fromleik.
Den sterke lengten etter ei subjektiv erfaring
med gud som ein finn reflektert i vekkinga,
har parallellar til religiøsiteten i vår eiga
samtid i krav om at noko bør skje/ ein skal
kjenne noko/ erfare noko i møte med det
heilage. Det er i større grad knytt til det personlege og erfaringa av å vere fødd på ny,
enn til ei oppleving av det heilage som noko
som bur i gode fellesskap for tru. Erfaringa
er gjerne utanom det vanlege og dramatisk
og fører til store omveltingar. Slike vitnesbyrd får ein del i om ein opnar Alternativt
Nettverk sitt tidskrift Visjon, og vert sannsynligvis kommunisert til fleire her enn i
kristne samanhengar. Det er ingen grunn til
å legge vekk ein sunn skepsis mot einsidig
fokusering på ein individualisert og moralistisk truspraksis. Å være kritisk til vektleggjing av den subjektive opplevinga av det
heilage er naudsynt. Dersom tyngdepunktet
i truspraksisen ligg her kan det skape krav
om religiøse opplevingar. Det er eit krav
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som svekkjer tilliten til fellesskapet som
berande, og det kan forsterke kjensla av einsemd eller separasjon om ikkje ein lukkast.
Den pietistiske vekkinga medvirka til å
etablere ein antropologi med mennesket som
verdlaust i seg sjølv og dømd til å bøye seg
for ein gud så allmektig og fjern at nokre av
dei mest gudslengtande og dirrande salmane
kjem frå denne tida (jf. Det skjedde ikke i
Betlehem, Notto R. Thelle, Oriens Forlag,
2000, ss.62-65). Dette har prega kulturen
vår sopass djupt at den har medverka til ein
generell strengleik som er meir moralistisk
enn moralsk orientert, og det gjeld ikkje berre kristne. Som kyrkje har vi ei utfordring i
å formidle ei forståing og kanskje til og med
ei erfaring av det heilage som kommuniserer forbi oppleving av kristendom som noko
stadfester avstand og åtskiljing mellom det
heilage og menneska.

Fastepraksis i kyrkja som
stad for å øve fridom
Når ein vekkjer ein tradisjon som faste og
fastepraksis i kyrkja, er det naudsynt å ha
eit medvit om den pietistiske arven som finnast i kroppane som søkjer den. Praksisen
kan altfor fort bli kopla mot kristelig tvang,
bot og reinsing. Arven frå den pietistiske
vekkjinga treng ikkje stadfestast eller fornyast, men det må takast omsyn til at den er
der. Som eit medvit hjå forkynnarar og ei
påminning om å formidle ein gud som er –
gud i fellesskapet og gud som noko meir enn
noko som skjer.
Når ein tilbyr nye former for praksis, som
t.d. i samband med faste, kan ein halde fast
ved den lutherske arven: fridom til å velje.
Kanskje så tungt at det vert formulert i liturgien: «Visst du vil kan du be». Kanskje kan
faste være ei tid for liturgar til å tvinge seg
		

inn på den risikofylte vegen det er å konstruere noko nytt.

Reglar er til for å brytast? Om
fridom som kan vekse ut av øving
Enno eitt tungt ord: disiplin. Kanskje heller
ikkje eit udelt positivt ord, slik me høyrer og
forstår det til vanleg. I ordboka står det slik:
«Disiplin: lat., eigentleg ‘opplæring’ av di
sippel.» Forståinga av ordet er slik i følgje
ordboka: «1 (det å halde) orden, tukt; lydnad
kadaverd- / sjølvd- / halde d- i klassa / evne
og vilje til å underordne seg reglar vise d- . 2
(vitskaps)grein, fagområde skiskyting er ein
heller ny d- i idretten.»1
I mange meditasjonspraksisar snakkar
ein om disiplin i positiv forstand. Som dette
ordet eg har nytta tidligare: øving. Det er
i buddhistisk samanheng ei praktisk innstilling; dei fleste av oss treng øving for å
auke medvitet eller oppmerksemda, eller for
den del – rausleiken. Og meditasjonen som
øving hjelper ein mot dette. Det er ikkje disiplin i forståinga ‘å halde noko nede’ eller
undertrykkje, men som ei ramme som tener
eit formål. Disiplinen vert praktisert på ulike måtar og omfattar alt frå kor lenge ein sit
i stillheit til korleis ein held kropp og blikk,
korleis ein tek stilling til tankar og kjensler
eller kvar ein held fokus eller konsentrasjon.
Det gjeld også meditative rørsletradisjonar
som yoga, tai chi og qigong. Noko av tanken bak å følgje disiplinar som desse er at
ein får noko bestemt ut av praksisen om ein
følgjer øvinga slik den er tenkt. Om ikkje
det ligg ein stor grad av rausleik i korleis
ein praktiserer, kan ein disiplin fort fungere
undertrykkjande eller forsterke ei kjensle av
1

Nynorskordboka (http://www.dokpro.uio.no/
ordboksoek.html)
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anten overmot eller av å mislukkas.
Innanfor den kristne djupmeditasjonen
som vert praktisert mellom anna i Emmaus,
tenkjer me at øvinga det er å sitte stille i
meditasjon, hjelper oss mot stillheita. Ikkje
som tvang, men som praktisk kunnskap som
hjelper både kropp og sinn mot ein rausare
og rolegare stad i ein sjølv. Dei store dirrande subjektive erkjenningane kjem ikkje
alltid når ein øver seg i å være i stillheit,
men ofte kan ein oppleve å kjenne seg friare
både i høve til gud, fellesskapet og seg sjølv.
Øvinga er antidualistisk, og dei skilja vi uttrykkjer språkleg i oppdelinga kropp – sinn
– ande kan opplevast å opphøyre i meditasjon. For dei av oss som opplever den androsentriske slagsida i den kristne tradisjonen
som ei påkjenning, gir øvinga høve til myndiggjering i det å søkje det heilage utan dei
tunge orda. Det å kome til denne staden, eller berre å få eit glimt av den, opplevast som
frigjerande.
Øvinga tener det formål å hjelpe ikkje
berre sinnet, men også kroppen mot denne
staden som nokre skildrar som eit møte med
tomleik. Eit døme på det innan den kristne
tradisjonen er Mester Eckhart.2 Andre vil
seie at ein møter det heilage – i seg sjølv –
eller gud. Desse treng heller ikkje utelukke
kvarandre, noko som kan skildrast som det
å oppleve fylde i det å være tom – i tydinga
uttømd (kenosis m.a. i Ef 2,9). Opplevinga
av fellesskap vert sterk, som noko raust og
kravlaust ein kan lene seg mot, når ein deler
ei god stillheit med fleire. Då kan ein også
oppleve det heilage i fellesskapet. Som om
det heilage vert levande i vår felles handling
i det å søkje stillheita saman. Øvinga fører
oss saman, og saman held vi fast på den –
som ei utvungen disiplin. Å velje ei form for
2

Sjå også artikkel i NNK 5/2007, red.merk.
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fastepraksis kan gi ei auka kjensle av både
meistring og fridom – om rausleiken vert
øvd samstundes. Nåden forsvinn ikkje sjølv
om ein fastar.

Faste som truspraksis – med kroppen
Om ein tenkjer at faste kan være ei øving
for trua, har ein som lutheranar både eit problem og ein sjanse. Ein har fridom til sjølv å
velje å faste – eller å late være. Sjansen ligg
i at det er ei tid i kyrkjeåret som kan støtte
trusøvingar i handling eller oppmerksemd.
Medan problemet er at ein ofte ikkje har eit
fellesskap i faste å støtte seg til. Kva øving
eller rammer som vert sett, kan bli inspirert
av andre religiøse tradisjonar, men til sist er
det ein sjølv som tek valet. Nokre vel å avstå
frå ting i matvegen, frå godteri eller handling av kle. Nokre vel vekk alkohol heilt
eller delvis. Andre vel ei endring i anten levemåte eller innstilling, og mange gir meir
pengar enn ein elles gir til bistands – eller
hjelpeorganisasjonar. Alt dette er øvingar
som ein innfører eller forsterkar i fasteperioden, og som set ein form for disiplin omkring korleis ein lever i denne tida.
Om ein tenkjer seg at også tankane er
kropp og kroppen ikkje berre er eit verkty
for vilje, attrå og tankar, kan ein byrje på
ei antidualistisk øving i seg sjølv. Då treng
ein ikkje rangere det å fordjupe seg i kristne
mystikarar i fastetida eller å søkje til gudsteneste som noko frommare enn å endre matvanar eller auke oppmerksemda på korleis
ein lever. Ei endringa av kosthaldet gir høve
til ei konkret kroppsleg erfaring og kan også
være med på å skjerpe oppmerksemda i fastetida.
Dei fleste som har freista å gå inn i faste
som ei form for øving, veit kor oppmerksam ein vert på fråværet av dei tinga ein vel
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vekk. Kor sterkt ein kan sakne vin eller sjokolade, og kor frustrerande eller spanande
det kan være å endre kosthaldet. I samband
med faste i fjor heldt kosthaldfysiologen og
forskaren Helle Margrete Meltzer innleiing
om fastepraksis i Emmaus. Ho åtvara sterkt
mot fullfaste – dvs. at ein berre lever på vatn
og fruktjus. Ho grunngav dette med at både
den fysiske og psykiske påkjenninga er for
stor, om ikkje ein er i retreat eller har fri frå
jobb. Om ein skal fullfaste, tilråda ho at ein
sørgjer for å ha oppfølging i høve til næring
og vegleiing i høve til alt det som kan skje
på det indre planet. No er det sikkert ikkje
mange som vurderer fullfaste, men om ein
skal faste i form av å endre kosten kan det
være ei god investering å oppsøkje nokon
som har kunnskap på området. I ei faste som
varer i 40 dagar kan ein bli både kraftlaus og
motlaus – eller sjuk – om ikkje ein får i seg
nok næring. Ei endring av kosthaldet i fastetida kjennest ikkje berre reint fysisk, men
fører til ei auka oppmerksemd på korleis ein
lever i verda som heilskap – som kropp. Slik
kan fasta bli meir enn ei reint mental øving.

diapraksis. Kanskje er det her den djupaste
fridomen kan øvast; at ein som kropp overgir seg til kjærleiken, så ein uredd kan bære
den med seg ut i verda. Ikkje som tvang,
men kall til handling som oppstår frå glimt
av fridom.
Eg avsluttar med Mester Eckhart: «Hvis
et menneske var i en tilstand av henrykkelse,
slik den hellige Paulus var, og han visste om
et sykt menneske som trengte å få en liten
suppe av ham, så ville jeg anse det for en
større kjærlighet om du avsto fra henrykkelsen og tjente ham som trengte din hjelp».3
Meir om Faste
http://www.liturgisksenter.no/index.cfm?
id=60504
http://www.kirken.no/?event=doLink
&famID=2033
http://www.sprakrad.no/Leik/Ord_6/
Paalsmesse,_kyndelsmesse,_Pet/
Anne Anita Lillebø
er prest og leiar for
Dialogsenteret Emmaus
anneanita@emmausnett.no

Ut i verda
Same kva ein velgjer for praksis, aukar det
medvitet. Endringa endrar blikket på det
kvardagslege som ein kan nytta til å fordjupe seg i – personleg og i høve til verda.
Kanskje vert ikkje praksisen truverdig, eller
noko anna enn ei personleg reise, om ikkje
det til sist gjer at ein rettar blikket ut frå seg
sjølv mot verda. Kontemplative praksisar
har ikkje anna å tilby enn sjølvutvikling om
ikkje det aukar oppmerksemda mot alt det
skapte. Og så er det nokre av oss som treng
øvinga for stadig å bli minna om både nåde
og fellesskap. Vendinga innover fører ein
mot caritas – medkjensle, og ut i diakoni og
		

3

Å bli den du er. Perspektiver på menneskets
frihet. Mester Eckhart oversatt av Jon Wetlesen,
s.123.
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Hellig faste, hellig føde?
Refleksjoner knyttet til faste i lys av kvinnelige middelaldermystikeres fastepraksis
Av Gyrid Gunnes
Denne teksten er motivert av to faktorer. For
det første: Hvert år, første søndag i faste tenker jeg: Jeg skulle vært bedre forberedt til
fastetiden. Jeg skulle forsøkt å komme forbi
disse nødvendige, men etter hvert rutinemessige og blodfattige, presiseringene av at
faste i vår tid ikke trenger å bety å avstå fra
mat. Jeg skulle kommet forbi disse presiseringene, og heller forsøkt den langt vanskeligere oppgaven det er å positivt fortolke hva
og hvordan faste kan være i vår tid – også i
forhold til mat. For det andre: I skrivende
stund forsøker jeg å snu døgnet tilbake etter å ha vært med å organisere og gjennomføre en bønnevake. Natten før Kirkemøtets
behandling av spørsmålet om homofile og
lesbiske kan inneha vigslede stillinger i Den
norske kirke, brukte vi i Tromsø modernitetens kampformer som appell, oppildnende
korsang og fakkeltog for å markere vårt
standpunkt. Men vi grep også tilbake til en
av de eldste spiritualitetsformene i kristen
tradisjon: å be hver time gjennom hele natten i en kirke. Vi gjorde ikke dette som et
kulturhistorisk stunt eller som en teatralsk
oppvisning for pressen, vi gjorde det fordi
vi opplevde at dette var det riktige å gjøre
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i denne situasjonen. En gammel form (å be
gjennom natten) fikk et nytt innhold, og opplevelsen av dette møtet mellom den gamle
formen og den nye konteksten ble radikalt,
uforutsett. På lignende vis: Kan faste knyttet
til mat, fortolket inn i vår egen tid, være en
form som bidrar til livsfortolkning?
På bakgrunn av disse to forholdene går
det an å spørre: Hva bør være faste i dag? Er
faste en praksis fra den kristne spiritualitetsform som står seg i møtet med dette århundre? I et feministteologisk perspektiv: Hva
er faste i et samfunn hvor anoreksi, bulemi
og slanking er variabler som berører mange
kvinners liv? Fra en frigjøringsteologisk
synsvinkel: Hva betyr det at et menneske
som har et fullt kjøleskap faster i en sultende verden? I et folkekirkelig perspektiv:
Er faste med på å befeste skillet mellom de
som har kristendommen som hobby, og de
som har kristendommen som en livsfortolkende størrelse som aktiveres i forbindelse
med livets overgangsriter? Jeg vil forsøke å
besvare noen av disse spørsmålene i lys av
Caroline Walker Bynums bok Hellig føde
hellig faste, kvinner og mat i middelalderen
(Pax 2003). Bynums bok kan ses på som et
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prisme for hvordan vi kan tenke om og praktisere faste i dag.
Bynums bok tar utgangspunkt i at 1200tallet var en tid preget av mange kvinnelige
mystikere og helgener. Det var en oppsving
i antall kvinner som søkte seg til klostre, og
det ble opprettet religiøse institusjoner for
kvinner som lå i grenselandet mellom det
sekulære liv og klostervesenet. Bynum observerer videre i lesningen av disse kvinners
visjoner og biografier, at mat, kroppslighet og faste hadde en svært sentral betydning, og at dette skiller dem fra samtidens
mannlige helgeners liv og tekster. Hvorfor
er det slik, spør Bynum? Hva er teologien
bak brystmelken eller det å avstå fra mat?
Hvordan og hvorfor var disse praksisene
dypt religiøst meningsfylte ikke bare for
kvinnene selv, men også for samtidens kirke
og samfunn, som gav kvinner posisjoner og
status, nettopp ut fra disse praksisene?
En forklaring kan være at man kun kan
oppgi det man kontrollerer. Kvinner i middelalderens Europa levde i et samfunn hvor
de uansett stand tilhørte sine fedre, ektefeller, eller – hvis de hadde trådt inn i klosteret
– kirken. Tilberedelsen av mat og reguleringer av inntak av mat, eller å avstå fra mat
ved å gi den til de fattige var det eneste livsområdet kvinner selv faktisk kontrollerte.
Derfor ble mat det språket kvinner hadde
for å utforske spiritualiteten og relasjonen
til Gud. Og, påpeker Bynum, regulering av
inntak av mat er et kraftfullt språk, fordi man
gjennom dette kontrollerer fruktbarheten.
Om kvinner ikke kunne bestemme over sin
egen seksualitet, kunne de gjennom å faste
strengt slutte å menstruere, og dermed ikke
lenger være fruktbare. Mat ble kvinners redskap for å etablere seg selv som subjekter.
Bynum mener imidlertid at det er nødvendig å lete etter et annet forklaringsnivå
		

enn det som handler om faste og mat som
uttykk for mangel på tilgang på andre kontrollmessige ressurser. Bynum hevder at
et aspekt ved middelalderens teologi var å
forstå kvinnekroppen som et særlig åsted
for Guds åpenbaring. Kvinnekroppen var
gjennom samfunnsmessige roller forbundet
med mat, gjennom tilberedelse av mat som
den primære kvinneoppgaven. Men sammenhengen mellom kvinner og mat var mer
intens, mer inderlig enn som så: Selve kvinnekroppen var mat, i form av brystmelk og
å være den som næret fosteret under graviditeten. Kvinner var konkrete symboler for
tilværelsens grunnleggende fysikalitet. Hva
skjer med forestillingen om Kristus som en
kroppsliggjort Gud i et slikt verdensbilde?
Kristus, som inkarnert, ble en del av den fysiske tilværelsen. Og fordi kvinner var symbolsk sett mer koblet til mat og materie enn
menn, gjør dette at kvinners karakter av å
være mat for andre, og Kristus som kropp
og dermed mat for menneskes frelse, blir
parallelle størrelser. Ikke bare er de parallelle, de blir også størrelser som flyter over
i hverandre. Bynum viser til alterbilder fra
denne tiden hvordan melken fra Marias
bryst og blodet fra Jesu sår på korset (plassert på hans ene brystvorte), strømmer ut
side om side. Både Kristi kropp og kvinners
kropper ble oppfattet som mat for andre.
Kvinners kropper, gjennom faste, blir derfor stedet hvor Jesus blir kjød på nytt og på
nytt. Bynum skriver: «Når den hellige kvinnen stengte seg for vanlig mat, men likevel
konsumerte Gud i nattverden, ble hun Guds
legeme. Og det legemet strømmet ut, ikke
i ufrivillig utfloder av urin, menstruasjonsblodet og flass, men i en selvvalgt lidelse,
en selvvalgt utskillelse, som vasket, ernærte
og frelste verden» (s. 240). Den fastende
kvinne blir ett med den lidende guden gjennytt norsk kirkeblad 1/2008
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nom at «ved å spise en Gud hvis kropp var
kjøtt og drikke, både forvandlet kvinnene
kjøttet og den maten som dere egne kropper
var» (s. 241). Fokuset på kropp og faste for
kvinner i middelalderen var derfor ikke en
flukt bort fra den materielle, men inn i det;
en skjerping av sammenkoblingen mellom
kvinner, Gud og kjøtt. Denne skjerpingen
gav kvinners kropper tilgang på en diskurs
knyttet til transcendens som menns kropper
av biologiske grunner ikke hadde tilgang
på.
Bynums analyser er både overrasende,
kreative og frigjørende, fordi de ser subjektivitet, tolkningsmakt og symbolsk kreativitet der andre kun har sett undertrykkelse
og patologisk selvpining. På lik linje med
dagens debatt om hijab, forhandler vi om et
symbols innhold og mening, og hvem som
har makt til å tilskrive det denne meningen.
Å se middelalderens kvinner som skapende
teologer – teologer som skaper teologi ikke
bare gjennom håndskrift, men også gjennom å gjøre kroppens kjøtt til papiret teologien skrives i og på – er et viktig bidrag til
feministteologiens historie.
Like vel er det verd å spørre hvilken relevans dette har for dagens fastediskurs generelt og et feministisk perspektiv på faste
spesielt. I mine øyne er det flere perspektiver
som peker seg ut. I motsetning til Bynums
kvinnelige mystikere mener jeg det er viktig
å frikoble den symbolske koblingen mellom
kvinnen og kropp. Menn er like mye kropp
som kvinner, og mannskroppens grenser er
like ambivalente og utydelige som kvinnekroppens. Kanskje kan kvinner først bli
selvstendige religiøse subjekter den dagen
kvinnekroppen oppfattes som symbolsk
tom. Slik kan kvinnekroppen få være det
den er, være kropp som spiser, menstruerer,
føder barn – være i disse prosessene uten å
28	Nytt norsk kirkeblad 1/2008

skulle produsere teologisk mening. En viktig
del av mitt prosjekt som kvinnelig prest er å
avteologisere kroppen og avkjønne teologiens kroppsdiskurs. Kanskje er dette steget
nødvendig for at faste knyttet til mat kan bli
frigjort fra å forhandle om kvinnelighetens
grenser eller mangel på grenser. I vår tid
er dette vanskelig, bl.a. annet på grunn av
anoreksi. Psykiateren Finn Skårderund har
vist hvordan den anorektiske kvinne bruker
fraværet av mat for å gjenvinne kontrollen
over den pubertale kvinnekroppen, fordi den
voksne kvinnekroppen oppleves som farlig,
fordi den har utflytende grenser i form av
menstruasjonsblod og seksuelle erfaringer
(og dermed potensiell graviditet). En hver
form for kirkelig tale og praksis knyttet til
faste som fravær av mat må forholde seg til
og ta inn over seg at mat og fravær av mat i
vårt samfunn er innvevd i denne diskursen,
knyttet til forhandling om kvinnekroppens
grenser. Kanskje er faste først mulig ved å
ta tilbake faste knyttet til mat i et feministisk
samfunn, hvor kvinners kropper ikke oppleves som truede – og dermed truende – og
der kvinnekroppens sårbarhet og åpenhet
derfor heller ikke oppleves som et problem
som må kontrolleres. (Enten ved å passe på
hvor man går hjem en sen nattestime, eller
ved å bruke matdisiplin for å kompensere
for manglende opplevelse av kontroll og
grenser.)
For det andre: En teologisk diskurs om
faste knyttet til mat må ta utgangspunkt i en
skapelsesteologisk aksentuering av den første trosartikkel. Kroppen – med dens kontinuerlige behov for søvn, mat og varme – er
en del av skaperverket. Tarmtottenes sug
etter mat, blodsukkerets lengsel etter å holdes konstant, er en del av Guds skapelse, og
gjennom inkarnasjonen er de Gudskroppens
eget sug og lengsel. Mange av kvinnene
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hos Bynum handlet på måter som fremstår
som krenkelser av den gudsskapte kroppen: Noen oppsøkte sykdom gjennom å
drikke materie fra syke mennesker, andre
gnidde lus i sår, hadde aske i maten, rullet
seg i glasskår. Å ære og respektere kroppens
gitthet ved å gi kroppen mat og holde hudens overflate intakt er å ære og respektere
Guds egen skapelse. Faste, selvforsakelse,
i form av å nekte seg selv mat, har derfor
ingen teologisk egenverdi, og må begrunnes
på andre måter. Skal et begrep som imitatio Christi – som de kvinnelige mystikerne
blant annet brukte som teologisk begrunnelse for sin matfornektelse – gi mening i dag,
må det fortolkes frigjøringsteologisk: å lide
med Kristus betyr ikke å oppsøke lidelsen i
seg selv. Hvilke glede – eller interesse – har
Gud av at individet Gyrid er sulten?
I forlengelsen av dette er det mulig å argumentere for at faste knyttet til mat som religiøs praksis i vår tid begrunnes politisk – i
en politisk analyse av den massive forskjellen mellom Nord og Sør. Ikke-spising uten
at det settes inn i en politisk og strukturell
ramme tilhører slanke- eller selvhjelpsdiskurser. De hører i mine øyne ikke hjemme
innenfor en kristen spiritualitetsdiskurs.
Faste som type selvpåført lidelse som ikke
setter lidelsen inn i en politisk ramme, er i
mine øyne en forakt for at det finnes uendelig mye lidelse som ikke er valg, men som er
skjebne eller forårsaket av politiske vanstyre og økonomisk marginalisering. Imitatio
Christi er å kjempe mot det som forårsaker
at det i vår egen tid henges mennesker på
ulike former for kors.
Den type faste som handler om å frikoble
faste fra mat og heller fokusere på faste som
etisk refleksjon, finnes i dag i vår kirkelige
diskurs, bla gjennom Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Spørsmålet er ikke om det er
		

mulig å tenke om faste som innsamling av
penger, men om faste knyttet til mat, trass i
de ovenfornevnte innvendingene, også kan
være en del av en samtidig religiøs praksis.
Kanskje kan vi gripe tilbake til de kvinnelige mystikere i middelalderen og spørre
om deres understrekning av Gud som kropp
og nattverden som et fysisk måltid, parallelt med morsmelk, er et sted å begynne.
Dette perspektivet fasteholder at kropp og
mat er høyst alminnelige størrelser – men
også transcendens. Kanskje er det dette ved
deres teologi som er verdt å ta med seg inn
i et annet årtusen enn det de selv tilhørte,
nettopp deres insistering på sammenhengen mellom Guds kropp og menneskers
kropper. Spørsmålet blir da hvordan menneskekroppens metthet og sult kan bli en
del av teologisk epistemologi, dvs. bidra
til kunnskap om hva gudsriket er og hvem
Gud er? Et forslag til en slik teologi kan
være: Gud er blitt kropp, og dette gjør at
alle menneskekropper er tegn på Gud, også
flyktninger på vei til Gibraltar i en liten båt.
Ekklesiologien knyttet til en slik teologi er
at den kirken som bekjenner Jesus Kristus
som herre er den kirken som fortolker og
handler som om flytningens behov var Guds
behov, Guds åpenbaring av seg selv i denne
verden. Nattverden blir i et slikt perspektiv
et tegn på et bord som er åpent for alle, en
visjon om og en politikk for at det skal finnes et sted hvor det er mat nok til alle, og
der mat ikke lenger er en kommersiell vare
på linje med biler eller kosmetikk. Matens
grunnleggende transcendente karakter gjenkjennes i stedet i det helt fysiske, og det å
selge og kjøpe mat blir oppfattet like forkastelig som å selge og kjøpe mennesker,
enten som slaver, instrumenter for seksuell
tilfredsstillelse eller som redskaper for å
forlenge eget liv gjennom organhandel. I
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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dette perspektivet blir det å handle rettferdig og leve bærekraftig et sakrament, der
det ikke er de som «spiser og drikker seg
selv til døde» som mottar nattverd uten å
være tilstrekkelig kristne, men de som ikke
kjøper rettferdige alternativer eller ikke lar
sitt personlige forbruk og sin politiske stemmegivning gjennomsyres av spørsmål knyttet til fattigdomsbekjempelse. Dette er perspektiver som river ned realpolitiske forsøk
på å være rimelig, realistisk, med hensyn til
hvordan verden ser ut. Det er et perspektiv
som kullkaster det moderate. Det er kanskje også en teologi som fordrer det umulige, og som er umulig for en som innehar
norsk statsborgerskap. Tolket slik kan faste,
å avstå fra mat, bli en form for fornektelse
av goder jeg får som innehaver av et vestlig statsborgerskap, og derfor en form for
politisk motstand mot et system som setter
nasjonale skiller mellom mennesker, og som
realpolitisk sett er nødt til å gjøre det.
Og til slutt: Det å spise mindre er å finne
tilbake til kroppens karakter av å være fysisk, dvs. kjenne på grensene mellom sult
og metthet. Disse grensene er manifestasjoner av kroppens sårbarhet, av lidelse, men
tolket politisk kan de også være en del av
en solidaritetspraksis. Vi og de kvinnelige
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middelaldermystikerne møtes i at imitatio
Christi – også når det fortolkes som politisk motstandspraksis – kan komme til å
innbære lidelse. Simone Weil uttrykker det
slik: «Hvis jeg blir tynn av å arbeide ute på
markene, blir kjøttet mitt i virkeligheten
til hvete. Hvis hveten blir brukt i hostien,
blir den til Kristi kjøtt. Alle som arbeider
med denne intensjonen, bør bli en helgen.»
Kanskje skal man gå enda lenger enn Weil
og si: Hvis resultatet av det som gjør kroppen tynn eller sliten i form av arbeid (materiell eller immateriell hvete) ikke bare er
produksjonen av hostier, men blir til fysisk
eller politisk brød for andre mennesker, blir
mitt kjøtt til Kristi kjøtt.
Gyrid Gunnes
er fungerende kapellan i Tromsø domkirke
gyrid.gunnes@kirken.tromso.no
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Faste i islam
Av Karima Solberg
Faste i islam er et religiøst påbud for alle
voksne, friske muslimer i måneden ramadān.
Faste var ikke noe som ble foreskrevet for
de troende i de tidligste årene. I begynnelsen oppfordret profeten Muhammad de troende til å faste tre dager hver måned, men
denne fasten var frivillig. To år etter at muslimene emigrerte til Medina, ca. 15 år etter
den første åpenbaringen ble følgende vers
åpenbart:1
Dere som tror, det er foreskrevet dere
å faste, slik det var foreskrevet dem
som levde før dere, at dere må være
gudfryktige, noen bestemte dager.
Hvis noen er syke eller på reise, så
et antall andre dager. Av de som er i
stand til det (å faste, men som ikke
faster) kreves en godtgjørelse: mat til
en fattig. Men om noen frivillig gjør
en slik god gjerning, er det bedre
for ham. Dog, at dere faster, er det
*

1

Oversettelsene av overleveringene fra profeten
Muhammad er hentet fra kommende bok: alNawawi: De rettvises hager. Overleveringer
om profeten Muhammad. Oslo: De norske
Bokklubbene (under utgivelse), oversatt og
tilrettelagt av Sunniva Nora Eggen.
Towards Understanding the Qur’ān, Vol 1, Sayyid
Abul A’lā Mawdādā, The Islamic Foundation, s
144.

		

beste for dere, om dere bare visste.2
I begynnelsen kunne det enkelte individ
avgjøre om de ville faste eller ei og kompensere ved å gi mat til en fattig for hver
dag han ikke fastet. Senere ble koranverset
2:185 åpenbart, og dette gjorde fasten obligatorisk for alle friske voksne.
Om måneden ramadān, den måneden
Koranen ble åpenbart som ledelse
for menneskene – som klargjøring av
veiledningen, og som mål for rett og
galt – sies dette: «De av dere som er
til stede i denne måneden, skal faste
i den. Om noen er syke eller på reise,
skal han faste et antall andre dager.
Allah vil gjøre det lett for dere,
ikke vanskelig. Så fullfør dagene
og bekreft Allahs storhet fordi Han
leder dere. Og vis takknemlighet.»3
Den første åpenbaringen klargjør formålet med fasten: «At man skal bli gudfryktig». På arabisk er ordet taqwa anvendt, et
innholdsrikt begrep og en ettertraktet egen2
3

K 2:183-184, etter Einar Bergs oversettelse med
noen endringer.
K 2:185, etter Einar Bergs oversettelse med noen
endringer.
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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skap for en troende.
Taqwa blir ofte oversatt med «gudsfrykt» eller «gudsbevissthet», men blir
også beskrevet som fromhet. Språklig sett
betyr taqwa å frykte, beskytte og bevare.
Sunniva Nora Eggen skriver at taqwa, med
sin grunnbetydning «det å ta seg i akt for»,
best gjengis som «å beskytte seg selv ved å
utvise gudsfrykt gjennom sine handlinger».4
Taqwa kan knyttes opp mot tre nøkkelbegreper, birr (fromhet), ihsān (gudsbevissthet) og khasya (ærefrykt), som til
sammen gir en mer fullstendig forståelse av
innholdet i taqwa i tillegg til at taqwa kan
knyttes til samvittigheten og gode rettferdige handlinger.
Taqwa er ikke noe man umiddelbart har
av seg selv, det er noe som må læres. Fasten
er et middel og et verktøy for å oppnå dette.
Menneskets natur må lutres for å utvikle ønskede kvaliteter. Fasten er det beste middel
for å oppnå selvkontroll, utvikle en ren intensjon, og bevissthet om Gud.5
Voksne muslimer faster minst en gang
hvert år i måneden ramadān, og man kan
supplere med å følge Profetens eksempel og
faste frivillig seks dager i shawwal, måneden etter ramadān. Dette gjøres i så fall hver
mandag og torsdag, pluss den 13., 14. og 15.
dag hver måned i følge hijri-kalenderen.6
I tillegg er det tre dager som regnes som
4
5
6

Jfr «Hva betyr det å være from», Sunniva Nora
Eggen, www.islam.no
Hentet fra artikkel om taqwa skrevet av Karima
Solberg.
Hijrikalenderen er en månekalender. Den
islamske kalenderen følger månefasene, og den
nye måneden begynner ved nymåne. Når man ser
ramadāns nymåne starter altså fastetiden. Den
normale lengden på en måned er tredve dager,
det forekommer at måneden er ni-og-tyve dager.
Ramadān er den niende måneden i det islamske
kalenderåret, og shaban går forut for denne.
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viktige fastedager: arafa-dagen, den niende
dagen under den store pilegrimsferden, hajj;
asjura-dagen, da profeten Moses utvandret
fra Egypt; og tasua-dagen som er dagen før
Moses utvandret.
Den islamske fasten består fysisk i å
avstå fra mat, drikke og seksuelt samvær
fra daggry inntil solnedgang. I tillegg skal
man prøve å overholde en åndelig faste ved
å avstå fra dårlig snakk og dårlige gjerninger. Dette bygger på tradisjonen etter Abū
Hurayra, som sier at Profeten sa: «Den som
ikke avstår fra falsk snakk og fremferd, la
ham vite at Allah ikke har behov for at han
avstår fra mat og drikke».7
På den andre siden skal man prøve å øke
sin innsats, ved å utføre flest mulig gode
gjerninger, både i form av ren gudstilbedelse
og mellommenneskelige handlinger. Slike
kan være å vise omsorg for andre og dele av
sine midler. Profeten Muhammad gikk foran
med et godt eksempel og det fortelles at han
var ekstra gavmild i ramadān.
Dette følger tradisjonen etter Ibn ‘Abbās,
som sa: «Allahs sendebud var det mest gavmilde menneske, og i ramadān var han på
sitt mest gavmilde, når Jibrīl møtte ham.
Jibrīl møtte ham hver natt i ramadān, og
lærte ham Koranen. Mens Allahs sendebud
møtte Jibrīl var han mer gavmild enn en
vind som bringer regn.»8
Faste er noe man skal utføre for Gud alene, og er den eneste gjerningen som andre
mennesker ikke kan bevitne. Man skal ikke
skryte av eller klage over at man faster, men
gjøre det som en fromhetsgjerning for Gud
alene.
Ifølge Abu Hurayra har Allahs sendebud
sagt at Allah – Den mektige og veldige –
7
8

al-Bukhāri.
al-Bukhāri og Muslim.
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sa:

Forberedelse til fasten
Alt det mennesket gjør er for ham
selv, unntatt fasten. Den er for
meg, og jeg vil lønne den. Fasten
er en beskyttelse. Når dere faster,
far ikke med usømmelig eller
støyende snakk. Hvis noen blir
skjelt ut eller hisset til kamp, la
ham si: ‘Jeg faster’. Ved Ham som
holder Muhammads sjel i sin hånd:
Den fastendes ånde er søtere for
Allah enn duften av moskus. Den
fastende har to gleder å glede seg
over. Når han bryter fasten kan
han glede seg over å bryte fasten,
og når han møter sin Herre kan
han glede seg over å ha fastet.9

Faste er en tålmodighetsprøvelse, og
Profeten kalte ramadān for tålmodighetens
måned.10 I en annen beretning sier han at faste er halvparten tålmodighet.11 Tålmodighet
er en verdifull og høyt verdsatt egenskap for
en troende, og Koranen presiserer at: «De
standhaftige vil få sin lønn i fullt monn, uten
å regne på det.»12 Dermed blir fasten synonymt med en velgjerning som belønnes rikt,
uten en fast målestokk, i tillegg til at man
etter endt faste er lovet tilgivelse for all tidligere synd.
Ifølge Abū Hurayra, sa Profeten: «Den
som faster i ramadān, i tro og med håp om
å bli lønnet i det hinsidige, vil tilgis all tidligere synd».13

9
10
11
12
13

al-Bukhāri og Muslim, denne ordlyden er etter
al-Bukhāris overlevering.
Abu Dawud og Ibn Majah.
Tirmidhi.
K 39:10, Einar Bergs oversettelse.
al-Bukhāri og Muslim.

		

I dagene før ramadān kommer, er det lurt å
trappe litt ned på størrelsen på måltidene og
spise litt sjeldnere slik at magesekken kan
trekke seg litt sammen før ramadān kommer. Før hver fastedag bør man stå opp like
før daggry for å spise. Dette vil gi styrke og
mer energi å gå på ut over dagen.
Dette hører vi fra Anas, som sa at Allahs
sendebud sa: «Spis et nattlig måltid [når
dere faster], for nattmaten er velsignet».14
Det er ingen restriksjoner på hva man kan
og ikke kan spise, unntatt det som vanligvis
er forbudt for en muslim å innta. Man bør
passe på å drikke tilstrekkelig, og spise mat
som blir langsomt fordøyd. Er man hver dag
flink til å stå opp til suhur (tiden før daggry),
vil ikke fasten være utmattende på sikt og
man klarer å gjennomføre en måned uten for
store vanskeligheter.
Ved fastedagens avslutning skal man
helst bryte fasten med dadler, eller annen
frukt og vann.
Ifølge Salmān bin ‘Āmir sa Profeten:
«Når dere bryter fasten, bryt den med tørkede dadler. Hvis dere ikke finner det, så bryt
fasten med vann, for det er rent.»15
I islam er det fromt å bryte fasten med en
gang solen har gått ned, og man skal ikke utsette det noe lengre enn det. Etter at man har
brutt fasten med dadler og vann er det tradisjon blant de fleste muslimer å spise suppe
før man inntar fast føde. Mange venter med
fast føde til etter solnedgangsbønnen, slik at
kroppen får litt tid til å absorbere væske og
sukker fra dadlene før magen fylles ytterligere opp. Denne praksisen forhindrer også
overspising.
14 al-Bukhāri og Muslim.
15 Abū Dawūd og al-Tirmidhi, som sa det var en
god, sann beretning.
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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Kroppen trenger omtrent én til tre dager
på å omstille seg til den nye døgnrytmen,
der måltidene inntas etter solnedgang og før
daggry. Man bør passe på å spise sunt og
variert i dette tidsrommet, men passe seg
for å spise for mye. Siden muslimene står til
kveldsbønnen mellom én og to timer ekstra
hver kveld, er man rådet til å ikke overfylle
magen, for å klare å gjennomføre denne
bønnen som kalles tarawiyah.16

Hvordan opplever man fasten?
Når man er kommet over de første dagene
er det ikke vanskelig å faste hvis man er ved
god helse. Fordøyelsessystemet legger seg
raskt til ro og man føler seg ikke sulten eller
tørst hele tiden. Energi blir frigjort og man
opplever en økt konsentrasjon første halvdel
av dagen. I siste halvdel opplever man å bli
mer ukonsentrert, og kan få lette frysninger
og trang til å være i ro. Mentalt sett blir man
mer innadvendt og ønsker ikke å snakke
mye eller høre på mye snakk når man faster. Den mentale tilstanden man kommer i
står godt til fastens formål og de aktivitetene
man bør gjøre i ramadān: Å nærme seg Gud
gjennom ekstra bønn, studium av Koranen,
og økt refleksjon. Den troende bør vende
oppmerksomheten vekk fra den ytre verden
og innover mot Gud.
De ti siste dagene i ramadān intensiverer muslimene sin søken etter Gud og våker
hver natt for å søke skjebnenatten lailatul
qadr, som ifølge Koranen er bedre en tusen
16 Tarawiyah er en frivillig bønn som bare blir utført
i ramadān. Den kan bes alene eller i fellesskap,
hjemme eller i moskeen. Den består vanligvis
av 8 eller 20 bønneenheter og bes etter den siste
kveldsbønnen Aisha. Hele Koranen blir resitert
høyt i løpet av ramadān og ca 1/30 del blir resitert
hver kveld.
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måneder. Denne natten belønnes alle gjerninger rikt, all synd tilgis og alle bønner blir
besvart.
Fasten lar en få føle på kroppen hvordan
det er å være uten mat og drikke, noe som
igjen stimulerer ens medfølelse og omtanke
for andre, og resulterer i at man gir ekstra
til trengende. Muslimer er også pålagt å gi
penger tilsvarende et måltid for alle i husstanden før id-bønnen. Dette kalles zakat
ul-fitr.
Når kvelden kommer, er det vanlig å
invitere andre fastende. Dette er en velgjerning som belønnes og som det oppfordres
til, ifølge Zayd bin Khālid al-Juhani, som
sier Profeten sa: «Den som gir mat til en fastende får samme belønning som denne, uten
å mangle noe av dennes belønning.»17
På denne måten blir også det sosiale
ivaretatt i ramadān, samtidig som trosfellesskapet blir styrket ved at man samles til
felles bønn i moskeene hver kveld gjennom
hele ramadān. Fellesskapet innad i familien
blir også styrket av de regelmessige felles
måltidene, som skal inntas på bestemte tider
og ved at man drar sammen til moskeen på
kveldene. Det er også vanlig at familiemedlemmene ber sammen hjemme på nattestid,
særlig de 10 siste nettene i ramadān.
Ramadān er en måned som inviterer til
personlig vekst, økt religiøsitet, fellesskap
og medfølelse for andre mennesker. Denne
forpliktelsen står sterkt hos de fleste muslimer, selv om de ikke praktiserer bønn regelmessig. Barn og ungdom vil gjerne være en
del av denne høytiden, og prøver det de kan
å være en del av den.
Selv om dette er et religiøst påbud som
bare gjelder dem som har kommet i puber17 al-Tirmidhi, som sa det var en god, sann
beretning.
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teten (ved jentenes første menstruasjon og
guttenes kjønnsmodenhet) vil gjerne barn
fra 8-9-årsalderen prøve å faste. Mange
foreldre lar dem øve seg og lar dem faste
frivillig det de kan, slik at de er forberedt
på sine forpliktelser den dagen det kreves
av dem. Det er viktig å understreke at man
skal bryte sin faste om man blir syk av det.
Dette gjelder for alle aldersgrupper. Fasten
er ikke ment å være en overbelastning for
kroppen. Derfor er visse grupper helt fritatt
fra å faste, som eldre, barn og kronisk syke,
mens gravide, ammende og syke (som ikke
lider av kroniske sykdommer) helst skal
holde faste ved en annen anledning, eller gi
mat til en trengende for hver dag man ikke
fikk fastet.
Fasten er først og fremst et middel for å
oppnå Guds velbehag, nærhet, kjærlighet og
tilgivelse. Samt et verktøy for å oppnå selvdisiplin og forfine sin personlighet og sine
gjerninger.
Karima Solberg
er forfatter, kunstner og foreleser i islam
karimasolberg@yahoo.com
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Blogg i fastetiden
Utvalg og introduksjon ved Marit Bunkholt
Emmausprestene skrev blogg i fasten i fjor.
En tekstlig medvandring i førti (!) deler. Jeg
har lest den i min søken etter å forstå fasten. Jeg vet mer om fasten nå, tror jeg. Har i
hvert fall tenkt noen egne tanker i forlengelsen av andres. Slik jeg ser at de to bloggerne
Steinar Ims og Anne Anita Lillebø også har
gjort; tenkt i dialog med hverandre. Blogg
gir stort rom for uferdighet, og møtet med
uferdige tanker gir rom for egne tanker.
Vi trykker et utdrag av fjorårets blogg.
Vi har klippet vekk en del opplysningsstoff,
bibeltekster, liturgisk materiale og kommentarer til bloggen. Vi har valgt å trykke
i sin helhet den delen av bloggen som er
Emmausprestenes refleksjoner over sine
fasteopplevelser. De skriver om fastepraksis,
hverdagsfaste, trospraksis, fromhetskrav og
-muligheter. De skriver om gudstjenesteliv
og hverdagsliv i fastetida. Vi får møte både
deres kropper og sjeler, de inviterer til ettertanke og skaper lyst til diskusjon. Bloggen
kan leses bit for bit som en rekke «fastetidsandakter», eller i sin helhet som et eneste
stort innspill til fastetidsforståelse, som forberedelse til gudstjenestearbeid i fasten.
Det er mye å tenke på i bloggen. Jeg hadde tenkt å skrive en artikkel med bloggen
som utgangspunkt. Det ble for mye for meg,
		

det ble for mange ting og dessuten var det
for godt til ikke å trykkes, det som står der.
Bloggen kommer i stedet her, innleggene er
trykket i kronologisk rekkefølge. God lesning!

Gudstjenester i Paulus kirke
et sted
for faste
Kunstnerne Hilmar Fredriksen og Hallgeir
Tveitan har sammen med staben i Emmaus
og i Paulus menighet latt seg utfordre til å
arbeide med hvordan moderne mennesker
kan nærme seg fasten.
Ut fra tanken om at faste kan være det å
gi avkall på noe, vil vi spenne opp et lerret
på 8×8 meter mellom koret og kirkerommet.
Vi gir avkall på å se Jesus som vi kjenner
ham fra altertavlen i Paulus kirke, og henter
ham ut i rommet hvor han er tilstede, men
ikke kan sees. Vi ønsker å utforske ham og
våre Gudsbilder ved hjelp av projeksjoner
på lerretet, musikk og en enkel liturgi.
Vi inviterer dere til å bli med på reisen.
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faste start
Det er tid for å skrive No byrjar fasta.
Faste har i mange år ikkje berre vore ei tid
for innsamling av mynt i den vesle bøssa frå
Kirkens Nødhjelp, men ei tid for ekstra oppmerksemd i høve til eitt eller fleire felt i livet
for oss som jobbar i Emmaus. Det er sjølvsagt slik for mange andre også, og vi voner
denne bloggen ikkje berre vert ein stad for
ytringar frå oss, men ein stad for dialog omkring faste som truspraksis.
Vår praksis startar i kveld med gudsteneste med nattverd kl. 20:30 i Paulus kirke.
Som felles praksis har vi i Paulus menighet og Emmaus samarbeida om fastegudstenester i 12 år. Dette året har vi lagt vekt
på at faste kan være å gi avkall på noko.
Vi kjem til å gi avkall på å sjå Jesus slik vi
er vane med å sjå han i Paulus kirke. I dag
vil vi dekkje til dei to alterbileta, det eine
er ei avbilding av Jesu fødsel og den andre
er av oppstoda. Mellom dei to står ei statue av Jesus, denne vil bli ståande synleg og
minne oss om det vi vil samle oss om i faste
tida: forteljingane om Jesu liv og det desse
har gitt av tru, håp og vilje til kjærleik. Vi
dekkjer ikkje til fordi vi vil seie at dei andre
forteljingane er uviktige, men fordi vi trur
at det å gi avkall på noko kan leie til for
djuping i det nokre kallar sjølve kjærleiken.
René Girard har sagt noko slikt som at Gud
gav avkall på sambandet mellom valden og
det heilage ein gong for alle ved Jesu død på
korset. Det er mi gåte eller koan å grunne på
denne fasta
Anne Anita, prest i Emmaus

mat og drikke
Så er det denne oppmerksemda på mat og
drikke som eg har valt å auke i fasta. Hadde
tenkt å halde meg unna kjøt, men stod i dag
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og smurde leverpostei på matpakka av gamal vane.
Først då eg kom på jobb seig det inn
Oppmerksemd er ein artig ting
Anne Anita Lillebø, prest i Emmaus

nokre dagar inne i fasta
Det har gått nokre dagar sidan oskeonsdag.
Dei første daganes kamp med å gi avkall på
nokre ting i matveien er over – for no – sannsynligvis kjem det tilbake. Nokre kampar
gir seg sjølv, når eigenviljen er drivkrafta
for kva ein velger å avstå frå eller endre. Det
oppleves slik – som kampar – som oppstår
fordi ein har tatt eit val. Alt er konstruert og
bestemt av meg og det er i min kropp suget
etter godteri kjem. Eg trudde ikkje at eg åt
så mykje av det, men no kjenner eg iallefall
lysta. Kanskje er det slik at til vanleg er det
ei lyst eg berre hengir meg til utan å ofre det
ein tanke. Ambivalens og kamp oppstår fordi ein har tatt eit val. Eg øver meg på å vinne
og tape med oppmerksemd og rausheit , og
vert nysgjerrig på skilnadane mellom fastetradisjonar. Er det mindre av kampar og ambivalens når fasta er kollektiv enn det er i
meir individualistiske tradisjonar?
Projeksjonane som Hallgeir og Hilmar
har jobba fram er nydelige og gir folk både
gode og spanande opplevingar. Dei vart viste fram på sundag kveld. Det var også noko
eige å sitte framfor det digre kvite lerretet
og meditere, slik me gjorde under meditasjonen på måndag kveld. Eg tenkte på det
som seiest nokre stader når ein vert teikna
med oskekors i panna på oskeonsdag: Kom
i hu at du er støv. Det er noko med å gå inn
i desse forteljingane om Jesus som gir ein
muligheit for å tenkje gjennom si eiga oppleving av å leve i ei verd der det er død og
nedbrytande krefter. Det å kjenne på at ein
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kjenner seg liten treng ikkje nødvendigvis
føre til at ein vert mindre, kanskje blir ein
større av det.
Nett no er eg mest oppteken av tanken
om at Gud ikkje ofra son sin, men at han
gav avkall på seg sjølv. Og at det å gi avkall på ting ikkje er det same som å miste
noko. Meir om det kan lesast i den italienske filosofen Gianni Vattimo sitt essay: «Jeg
tror at jeg tror» (Anis Forlag, København).
De kan også lese presten Leif Bremer sin
artikkel om Vattimo si tenking når nummer
2/2007 av Nytt norsk kirkeblad vert lagt ut
på nett. Papirversjonen er tilgjengeleg. Eller
du kan lese om kenosis (å gi avkall på, ordet
er nytta i Paulus’ brev til filliparane 2:7) på
nettstaden: http://kenosis.info/index.shtml
Anne Anita Lillebø, prest i Emmaus

fastepraksis i familien?
Er det mulig å gjennomføre en fastepraksis
med en 6-åring og en 7-åring i familien? Er
det mulig å motivere dem for kjøttfrie middager og godteri kun på søndager i 5 uker,
når ingen andre de kjenner gjennomfører
denne typen praksis? Det har så langt inn
i fasten fungert fint, men noen tilpasninger
har vært nødvendige.
«Pappa, du har godtedag i morgen, men
gulerøttene kan du jo spise». Sist lørdag leide vi familiefilm. Vi laget dipp med chips og
oppkuttede gulerøtter og paprika. I tillegg
noe smågodt til ungene. De koste seg – og
det gjorde forsåvidt også jeg. Det første som
røyk i vårt felles fasteprosjekt var forsøket
på å innføre søndag som godtedag for hele
familien. Det er vanskelig å bryte med innkjørte mønstre, spesielt etter at første fastehelg var en overnattingshelg hos tante, med
tilhørende herligheter for ungene lørdag
kveld. Men med tålmodighet og litt planleg		

ging har det fungert over all forventning. De
respekterer for eksemplel at søndag er MIN
«godtedag».
Jeg hadde, med en viss spenning, bearbeidet familien min på at i år gjennomfører jeg
en fastepraksis som får visse konsekvenser
for våre middager og snopevaner. Meningen
var ikke å dytte på dem en fastepraksis de
ikke kunne stå inne for, men å få et OK på
at min praksis får følger for dem også, om
ikke annet så i valget av middager på ukedagene. Min praksis består ganske enkelt i at
jeg med unntak av søndager avstår fra:
- kjøtt
- snop/godteri
- alkohol
Jeg fikk klarsignal på at dette ville
de være med på å prøve, de var motivert.
Ungene forstod intuitivt koblingen mellom
fastepraksis og oppmerksommet og penger
til dem som ikke har nok mat.
I tillegg til å avstå fra noe, har ønsket
vært å bli litt mer oppmerksom på valget av
mat, og å prøve å bruke litt tid på å gjøre i
stand enkle, men gode måltider i løpet av
dagen. Vi har heldigvis lite kresne barn, men
de har også sine grenser. Første uken gikk
jeg amok med maritim mat hver dag (som
jeg elsker), og etter et nestensammenbrudd
fra min datter, fikk jeg klar melding om at
nå var det nok: «Jeg ORKER ikke mer fisk
nå, pappa. Vi må kunne spise noe annet selv
om du faster!» Vi endte opp med hjemmelaget vegetarpizza den dagen. Jeg la alle mine
kokkelerende kunnskaper inn i sausen – og
på tross av skepsis til manglende skinke – så
ble pizzaen en suksess.
Jeg har oppdaget at fordelen med kjøttfaste er at jeg som middagsansvarlig har
blitt tvunget til å tenke nytt og kreativt rundt
innkjøp av mat og tillaging av middag –
med det resultat at gleden ved å lage mat er
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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på vei tilbake etter en lang mørketid med lite
motivasjon.
Det hjelper også å ha en god frukt-oggrønt-butikk på veien hjem fra arbeid.
Steinar Ims, prest i Emmaus

fastepraksis i en stige
Våre fastegudstjenester involverer et lerret
på 8×8 meter, som trekkes for og dekker
til hele alterpartiet i Paulus kirke. På dette
lerretet vises projeksjoner som en integrert
del av fastegudstjenestens litugiske uttrykk.
Lerretet er profesjonelt festet og sikret, men
selve ordningen for å trekke det frem og
tilbake er de glade amatørers arbeid (les:
meg).
Derfor er jeg til stadighet å finne i en 4
meters stige på galleriet i Paulus kirke, hvor
jeg svetter under en wire på 6 mm med å
ordne opp i ting som har hengt seg opp, ikke
vil virke, eller som ikke ser pent ut. Det er
ganske anstrengende.
I dag gikk det opp for meg at alle «prøvelser» kan brukes i en sammenheng som
nettopp setter «prøvelsen» inn i en større
sammenheng. Ikke bare gir det større mening til arbeidet, det gir også en litt større
glede og ro i utførelsen av arbeidet. Derfor
anser jeg nå mitt arbeid med å rette ut vårt
64 kvadratmeter store lerret som en del av
min fastepraksis.
Jeg skal tenke på det under fastegudstjenesten i dag klokken halv åtte, torsdag 8.
mars. I dag, på den internasjonale kvinnedagen, skal vi lese fra Johannes evangelium
det 8 kapittel: «Jesus talte til folket og sa:
‘Jeg er verdens lys. Den som følger meg,
skal ikke vandre i mørket, men ha livets
lys.’»
Steinar Ims, prest i Emmaus
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om lerretet
Utgangpunktet for å henge opp dette digre
lerretet var siste orda me høyrer på langfredag (om ein går på gudsteneste i Den norske
kyrkja), henta frå Luk 23:44-46. Det er ei
forteljing som skildrar kva som skjedde då
Jesus døydde. Den fortel om eit mørker som
la seg over landet, og den skildrar forhenget
som rivna i to i tempelet idet Jesus døyr. Det
som stenger mellom Gud og menneske vert
oppheva.
Vi har hengt opp eit forheng mellom kyrkjerommet og altarpartiet, ikkje fordi me
ynskjer å gjeninnføre skiljet mellom Gud og
menneska, men for å avstå frå dei bileta me
har blitt vane til å sjå på. Og kanskje også
for å lage eit symbol for dei skilja som kan
eksistere i oss. Dette gjer me i håp om at det
kan gi alle som kjem høve til å sjå på dei bileta av Jesus som lever i dei. Mange sit med
bilete, førestillingar og tolkingar av Jesus
som har blitt overlevert av andre og festa
seg i kroppen. Kanskje har ein tatt oppgjer
med nokre av dei, og nokre sit i utan at ein
er medviten om det. Ikkje alle har mot til å
utforske sine eigne bilete av denne mannen,
og i mange kristne kan det være ein temmeleg stor grad av sjølvsensur i høve til det å
utforske trua.
I staden for å skildre Jesu liding og død
med ord har vi denne fasta freista å nytta
store symbol, som lerretet og videoprojeksjonane som vert sendt på det. Vi seier lite
om sjølve lidingshistoria utan om det som
vert formidla gjennom bibeltekstene som
vert lesne.
Når symbol får stå og tale for seg sjølv
utan å bli tolka i hel - kan dei gi oss høve til
å utvikle noko eige. Noko som vonleg gir
oss eit friare bilete av Jesus, og kva inntrykk
forteljinga om han har gjort på oss.
Anne Anita Lillebø, prest i Emmaus
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faste-bøll…
Det underlege med å ta val som dette med å
gi avkall på diverse mat/drikke/godteri, er at
ein med eitt valet er tatt, har laga seg nokre
nye rammer kring kvardagen. Rammene er
laga for å kunne auke oppmerksemda mot
det eg gjer til vanleg, mot vanar og ritual
vi har i heimen som vin på fredagskvelden eller godteri på laurdagane for borna.
Første fredagen i fasta var det første brotet
med ramma, då ein pose «m» gjekk ned på
høgkant. Det var sjølvsagt veldig godt, men
altså noko eg i utgangspunktet hadde valt
bort. Neste fredagen gjekk fint og rammene
var ikkje til heft, men denne helga var det
med nasa i m-posen på fredagskvelden att.
Så med eitt hadde fråhald frå godteri blitt
erstatta med eitt heilt nytt rite: ein pose m på
fredagen. Det blir spanande kva krumspring
eller tankesprang som vil skje i kroppen på
komande fredag. Eg kjenner dette frå før, det
som skjer kan både være uttrykk for noko
destruktivt: at eg ikkje orkar å være i noko
utan å bryte med det. Ein erfaren meditatør
ville kanskje kalle det motstand. Eg er ikkje
så oppteken av å sette namn på prosessen,
men å legge merke til kva desse brota med
disiplinen eg har valt, skaper i meg, når eg
bryt med noko som berre eg har pålagt meg.
Trur kanskje det har overføringsverdi til andre felt
Anne Anita Lillebø, prest i Emmaus

kjøttet og kjødet

Carne vale – «farvel kjøtt» – egentlig en betegnelse knyttet opp til den dagen vi i Norge
kjenner som «fetetirsdag», dagen før askeonsdag og fastens begynnelse.
I år bestemte jeg meg for å unngå kjøtt
i fastetiden, med unntak av søndager.
Søndager er tradisjonelt fritatt fra fasten,
		

slik går det hele opp, og vi faster i 40 dager i
likhet med Jesus. Med unntak av søndagene,
altså!
Første søndag benyttet jeg meg av anledningen og kjøpte inn fire kraftige biffer. Dagen skulle feires. Det ble nesten for
«heavy» for meg. I tillegg ble kjøttet litt
seigt (jeg er ikke vant til å tilberede biffer),
men tilbehøret var heldigvis godt.
Andre søndag og tabben skulle ikke
gjentas. Mørbrad denne gangen (jeg måtte
sjekke i kokeboken hva mørbrad egentlig er
for noe ), bakt i ovn med masse syltede paprika, nesten som i en bacalaogryte. Denne
gangen (igjen skylder jeg på manglende erfaring med kraftig kjøttmat ) ble kjøttet mørt
men tørt. Det hadde stått i ovnen for lenge.
Tilbehøret igjen helt strålende, mens kjøttet
altså ble en nedtur.
Tredje søndag, og vi har glemt å kjøpe
inn middag! Hele familien skulle få vafler
hos farmor og farfar på kvelden, og middagen ble en parentes. I befippelsen blir
det svenske köttbullar og ovnsstekte poteter. Ingen tung kjøttmiddag med andre ord,
men ikke akkurat en kulinarisk opplevelse.
Min begeistring for köttbullar kan lett la seg
styre
Jeg sitter fire uker inn i fasten igjen med
en litt vammel følelse av at kjøtt er overvurdert. Dette henger helt sikkert sammen med
mitt overdrevne fokus på kjøtt nettopp nå
som jeg til daglig skal unngå det. Jeg kjenner meg igjen i Anne Anitas beskrivelse i
«faste-bøll» ovenfor. Til vanlig kjøper jeg
aldri mørbrad og biff. I morgen, den fjerde
søndag i fasten, er jeg på reisefot hele dagen.
Mest sannsynlig kommer jeg til å kjøpe en
enkel vegetarrett på veien. Kjenner jeg meg
selv rett etter de forrige søndagers fadese,
blir dette sikkert en lettelse. Det gjelder sikkert også resten av familien som slipper min
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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overdrevne kjøtt-trang, og endelig kan spise
en normal kjøttmiddag igjen. Kylling kanskje?
Steinar Ims, prest i Emmaus

hurtigspolt fastetid
Fastetiden skal være en tid for refleksjon
og ettertanke. Korsvanding, egenrefleksjon,
solidaritet, studier, fromhetsliv, osv. Har jeg
tenkt. Ideelt sett. I motsetning til de store
høytidene sliter refleksjonen og ettertanken
med manglende fridager og et høyt arbeidstempo, også knyttet opp til Emmaus’ virksomhet i fasten. Nå oppleves det for meg
som om verden har hurtigspolt til midtfasten. Hvor ble det av tiden til å lese relevant
faglitteratur eller oppbyggelig litteratur, tiden til å reflektere over lesninger og erfaringer fra fastetiden? Tiden til å skrive?
Noen ting må med andre ord revurderes
underveis. Med så mye annet dreier refleksjonen seg for min del veldig ofte om en virkelighetsorientering. Øvelsen i å gi slipp på
romantiske forestillinger om hva fastetiden
skal bli og være. I min barndom var romjulen en evighet, med utallige familiefester
og morsomme aktiviteter. Jeg sliter ennå
med denne forestillingen om at romjulen
varer evig, som en idyll i langsom kino.
Skuffelsen er nesten like stor hvert år, over
manglende tid til å lande i idyllen
Men min øvelse dreier seg om mer enn
å gi slipp på romantiske forestillinger. Med
fare for å høres from ut, den dreier seg også
om å oppdage og verdsette alle de erfaringer
og refleksjoner jeg faktisk gjør meg i fasten.
De jeg ikke alltid ser i jaget etter forestillingen om hva min fastepraksis skal være.
«Hverdagspraksis» er kanskje et dekkende
uttrykk.
Tidsaspektet er en del av denne virkelig42	Nytt norsk kirkeblad 1/2008

hetsorientering. Jeg fyller min dagbok med
betydelige hendelser som kan loggføres,
kategoriseres og etterprøves. En moderne,
nærmest bedriftsorientert holdning til tid
og erfaringer, med effektivitet og målbare
resultater som et ideal. Menneskelig effektivitet.
I fastetiden er det for meg blitt viktig å
målbære hverdagen og maset som en del av
en praksis. Dette er fromhet, dette å se og erfare menneskene og hendelsene rundt meg.
Kanskje til og med å sette dem og meg selv
inn i en ramme hvor idealet er menneskelig
godhet, og ikke menneskelig effektivitet.
(Inspirert av innledningen til boken Passover and Easter. The Symbolic
Structuring of Sacred Seasons, red. av P.F.
Bradshaw og L.A. Hoffman. University of
Notre Dame Press, 1999)
Steinar Ims, prest i Emmaus

om fredagsritual og
kvardagsspiritualitet i faste
Eg har akseptert mitt nye fredagsritual i
von om at det er dette som er med på gjere
kjensla av å avstå godteri og andre tinga elles i veka lett. Men eg kan ikkje endre på at
det er sundag som er festdag i den kristne
tradisjonen, og dermed fri frå faste. Det er
med andre ord eit pragmatisk val, gjort for å
lette fasta for eigen del. Eg har sjølvsagt hatt
lengre diskusjonar med meg sjølv om kvifor
eg ikkje berre kan ete godteri på heilagdagen, men registrerer at trongen til dei tinga
eg avstår frå ikkje har meldt seg då. Det kan
jo ha noko med at i familien si vekerytme
er helgeritualet knytt til fredag ettermiddag
og kveld. Det er interessant i seg sjølv – den
store helgekjensla er knytt til bestemte ritual
i familien og ikkje knytt til det å gå inn i
kyrkjefellesskapet. Det kan avkome ei heil

faste i teori og praksis

drøfting av forholdet mellom idealet heilagdag og korleis den i røynda vert gjennomført
av folk, men den skal eg ikkje ta her.
Denne fasta har eg ynskt å auke oppmerksemda på kvardagen, og sjå om auka
oppmerksemd er ein lettare praksis å være
i enn det å lite på viljen. Det er ikkje tatt
frå lause lufta, men heng saman med den
erfaringa eg har med å leve med ein meditasjonspraksis som er ei form for oppmerksemdstrening. Det handlar også om at det
vert skapt destruktiv friksjon når viljen møter pragmatikaren i meg. Dessutan ligg det
ein teologisk posisjon bak, som ikkje har
tillit til at fastemotiv som bot og reinsing er
former for praksis som er tenlege eller til å
leve med på lang sikt. Difor ville eg auke
oppmerksemda mot det eg gjer kvar dag –
heile året – i denne tida. Men så ville eg også
øve meg i å avstå frå nokre ting som alkohol
og kjøt. Både for å gjenoppdage erfaringa og
fordi det var eit positivt ynskje om ei pause
frå desse goda. Når ein gjer val som dette
oppstår det situasjonar som ein ikkje elles
kjem opp i – på middag hjå andre til dømes,
som gjer at valet vert synleg og ein må til å
bekrefte valet overfor seg sjølv eller ein må
redefinere korleis ein tolkar fasta.
Mange som har fasta vil kjenne dette att i
situasjonar der ein som fastande går på fest,
og det vert vel mykje oppmerksemd retta
mot ein fordi ein verken drikk alkohol eller
et kjøt. Ein kjenner seg ekstremt synleg og
ikkje på nokon ynskjeleg måte. Nokre vel å
puste djupt med magen og berre vere i det,
medan eg har i tidlegare faster valt å drikke
og ete. Når eg har gjort det har det vore av
to årsaker. Den eine er desse pauliorda frå
det nye testamentet om å ikkje snakke om
fastepraksisen sin, som eg har forstått som
å synleggjere den, og den andre er inspirert
av andre fromleiktradisjonar som legg vekk
		

på at ein ikkje skal sette andre i forlegenheit
ved sin eigen praksis – les verten/ vertinna
– som kan kome til å ikkje ha noko å by ein.
Dette året har ikkje dette vore noko slit å
vere tru mot valet om fråhald, med unntak
av ein gong. Elles har eg levd fint med, og
til og med sett pris på å ikkje drikke alkohol
eller ete kjøt. Det handlar både om kjensle
av meistring – å være tru mot eigne val, men
også reint kroppsleg – å vakne etter ein fest
utan alkohol kjennes betre ut i kroppen.
Å ha auka oppmerksemd i kvardagen,
handlar om å gi etter for søvnbehov, freiste
å kvile når eg trøtt, det handlar om å freiste
å justere arbeidsmengde, og det handlar om
å være oppmerksam saman med borna framfor å leve ut mine ideal og tankar om korleis
eg vil være mor med viljen som drivkraft.
Det er ein viktig skilnad her, eg er ikkje upåverka av Jesper Juul eller dei mange som
meiner noko om moderne barneoppseding,
men ryggmergsrefleksen i pressa situasjonar er langt bråare enn det dei anbefaler. Er
ikkje ukjend med å kjenne skamma kome
krypande etter eg har vrengt innsida ut som
ei brølande monstermamma. Difor ville eg
gjerne nytta fasta som ei særskild tid der eg
ville øve oppmerksemda når eg er saman
med borna. Minsteguten er ikkje noko glad
i å kle på seg, og det kan slite på tolmodet
på morgonkvisten når ein skal ut av huset.
Oppmerksemdsøvinga har i dette tilfelle bestått av å byrje tidleg, puste djupt og halde
fast på at han skal kome i kleda sjølv, utan å
gå av skaftet av utolmod. Viljen vert knytt til
å halde fast på at det er han og ikkje eg som
skal kle på han, og øvinga vert å halde ut
med alle dei reaksjonane som måtte kome,
og sitte ved sida av han til kleda er på. Dei
gongane det går, får vi fine turar til barnehagen, der vi spankulerer av stad stolte til
randa begge to, han fordi han viste seg sjølv
nytt norsk kirkeblad 1/2008
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at han kunne kle på seg og eg fordi temperamentet mitt ikkje kjørte seg opp og skapte
tårer og krise. Eg kjenner meg snill og han
kjenner seg stor, og me får nokre gode samtaler den tida det tek å kome fram.
Dette er mi personlege faste, men for oss
som familie er det likevel ei øving som står
att og det er å øve oss i solidaritet – og legge
pengar på bøssa frå Kirkens Nødhjelp. Faste
handlar også om å rette blikket ut i verda
Anne Anita Lillebø, prest i Emmaus

nokre tankar om stillheit og langfredag

Påska nærmar seg og langfredag – der Jesus
dør og går inn i den store stillheita. Karlfried
Durkheim seier i boka Meditera – vägar till
förvandling, at der finst to typar stillheit: livet og døden si stillheit. Døden si stillheit,
seier han, rår der ingenting lenger rører seg.
Livet si stillheit rår der ingenting uroar eller
hemmar kroppsfunksjonane, t.d. andinga.
Inn-andinga er spenning og utandinga er avspenning. I meditasjon der pusten får være
det ein samlar seg om kan ein oppleve at ein
sekk ned i stillheita, som han kallar livet si
stillheit. Durkheim seier at «å søkkje ned tyder at ein bryt ned haldninga av mistru til
seg sjølv, verda og Gud, den som elles kjem
til uttrykk i dei heva skuldrene våre» (mi
omsetjing). Det å øve seg i livet si stillheit er
ein måte å trene seg på å leve oppmerksamt
eller nærverande, men øvinga i denne stillheita er også ein måte å kome til rette med
døden si stillheit. Og som mange buddhistar
veit, finnast det mykje frigjering i å late seg
konfronterast med liding (Dhukka). Som
kristne har me denne muligheita ein gong i
kyrkjeåret – i møte med Jesu død på langfredag. Kanskje dette er noko av årsaka til
at det rører ved så mange så sterkt – kanskje
ikkje først og fremst for at Gud gav avkall
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på sitt eige (kenosis), men fordi det i Jesu
død ligg ei påminning om all verdas liding
og død? Og eins eigen død? Den vietnamesiske munken Thich Nhath Hanh har peika
på at for mange kristne kan håpet – som er
knytt til Jesu oppstode og evig liv – bli eit
halmstrå ein klamrar seg til for å unngå å sjå
død og liding i auga. Eg opplever at håpet
kan stadfestas av det heilage som oppstår
mellom oss – når vi opplever å bli sett og
lytta til, og ikkje treng plasserast i det hinsidige. I stillheita handlar det djupast sett om
dette; å øve seg i å sjå seg sjølv med Guds
auge. Det er noko som skjer av seg sjølv når
ein vender seg mot livet si stillheit og vert
øvd i rausleik. Det er ikkje gitt at ein vert
mindre redd død og liding, men kanskje det
vert lettare å halde det ut?
Anne Anita Lillebø, prest i Emmaus

pusten
Det seiest at i ei ideell pusterytme utgjer
innpusten 1/4, utpusten 2/4 og pausa mellom 1/4. Meditasjonslæraren Karlfried
Durkheim tenkjer om innpusten som kroppsleg spenning, og utpusten som avspenning.
Om ein er ein van med avspenning kan ein
kanskje kjenne det att i erfaringa av at spenningar i kroppen kan gi slepp i takt med utpusten når oppmerksemda vert leia omkring
i kroppen.
Pusten vert prega av korleis me har det,
og ofte er ikkje denne rytma ideell, men i
ei oppmerksemdsøving kan ein sjå om ein
nærmar seg Å tvinge pusten til ideell rytme
er inga oppmerksemdsøving men ei viljeshandling dreve av ambisjonar om å bli
stille, og er ingen god idé. Som med oppmerksemd mot pusten som med alt anna, ein
treng å øve seg i stor rausheit mot seg sjølv
for ikkje å døme eller styre, så ein kan sjå og
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oppdage kva som føregår i ein. Også pusten
tek vi mot – og gir slepp på – det er den som
er utgangspuktet for denne øvinga i å ikkje
halde noko fast. Ei øving som kan leie ein
mot eit større nærvær.
Anne Anita Lillebø, prest i Emmaus

gåmeditasjon
I dag måtte eg hente det yngste barnet mitt
med feber i barnehagen. Han sat ordlaus,
med blanke auge og såg molefonken ut når
eg kom, så då var det berre å pakke saman
og tusle heim. Det er ikkje så langt å gå,
det tek kanskje eit kvarter til vanleg, og då
sprett han bortetter medan han snakkar i eitt
dampande køyr. Men i dag gjekk han sakte
og det tok oss 40 minutt å kome heim. Me
snakka ikkje heile vegen – gjekk berre stille
side om side – eitt skritt om gangen. Ein dag
med raske skift vart bremsa, og eg fekk ein
gåmeditasjon
Anne Anita Lillebø, prest i Emmaus

fastetrøttleik
No er det den typiske fastetrøttleiken melder seg – ikkje fordi eg har vanvittig trong
til å drikke alkohol eller ete kjøt eller påskeegg, men fordi det går mot slutten på ei
periode. Eg kjenner att dette utolmodet etter
å være framme som melder seg når målet er
like innan rekkevidde. Det vert ei utfordring
å bli i kvar dag – no den siste tida. Når eg
har halde mine 40 dagar og set meg i bilen
for å køyre til Sunnmørsfjella og påskeferie,
er det tid for påske-biltur-ritual. Sundagane
med nokre sjokoladekake og godteriunntak,
har vore like mykje fastedag som dei hine
dagane. Eg har ikkje oppleving av dette som
ein festdag, og det fungerer ikkje for meg å
halde fri frå faste, det gir ikkje noko å bryte
		

og gå over i festen på denne dagen. Kaka
har vore god, men fasta har likevel ikkje gitt
slepp. Kanskje det hadde fungert betre om
det hadde vore eit rituale i kyrkja som tok
vare på overgangane? Eg veit ikkje. I den
stille veka gjeld dei gamle påskeritene som
eg har vakse opp med. Fjelltur utan kjøtpålegg på matpakken, sjokolade og brus kjem
ikkje på tale. Det hadde kanskje vore noko
anna om eg vart verande i byen og kunne
delta i fleire av dei fine tinga som skjer i kyrkjene i denne tida. Men inntil vi vender nasa
mot Sunnmøre; faste til og med sundag, og
øve meg å være i kvar ting, kvar dag
Anne Anita Lillebø, prest i Emmaus

opplevelse av overflod i en kopp kaffe
30 minutter til en kopp kaffe på Kaffe
brenneriet etter avlevering av barna på skolen. Jeg blar i avisen og nyter følelsen av ro
og smaken av kaffe. En helt egen verden av
stillhet mellom andre mennesker på vei til
noe. Etter 10 minutter hever jeg blikket, og
gjenkjenner en av mødrene fra skolen, hun
sitter rett ved siden av meg, fordypet i en
bok. Hilsen og høfligheter utveksles, men
begge lengter vi tilbake til våre små rom
av stillhet. Plutselig dreier samtalen seg om
disse rommene som vi nettopp har forlatt.
Høflighetene går over til å være betraktninger og erfaringsutvekslinger om stillheten
og overfloden vi finner i vår kopp med kaffe
og alt hva den innebærer de 30 minuttene vi
har til rådighet.
Hun begynner å snakke om fasten – om å
kutte ut overfloden av inntrykk og opplevelser, av konsum, for å finne tilbake til følelsen av overflod i en kopp med kaffe. Som en
feiring av tiden hun har satt av til seg selv og
lesningen av en bok. Og som en feiring av
de ressurser hun bringer med seg ut av tiden
nytt norsk kirkeblad 1/2008

45

faste i teori og praksis

hun har satt av til kaffen og boken.
Steinar Ims, prest i Emmaus

fastegudstjenestene er til ende
Den siste fastegudstjenesta vart gennomført
i går, og emmausprestane går i ferie no.
Paulus menighet fører oss vidare inn i pasjonstida og påsketida gjennom gudstjenestene i Paulus kirke ved Birkelunden på
Grünerløkka. På skjærtorsdag vil ein få ein
siste sjanse til å sjå videoprojeksjonar på det
store lerretet, før forhenget vert opna att.
Elles byr Aftenposten på oversikt over kva
som skjer i den norske kyrkja i den stille
veka til 2. påskedag. God påske til alle som
har fulgt oss i denne tida! Og alt godt til alle
som held fasta fram til 1. påskedag!
Pax et bonum!
Steinar Ims og Anne Anita Lillebø

Ny fasteblogg på www.emmausnett.no
Emmaus har mer materiale om faste, spiritualitet og dialog på nettsidene www.emmausnett.no. En ny fasteblogg kommer til å ligge ute i perioden askeonsdag (6. februar) til
fredag før palmesøndag (14. mars). Nettsiden skal inneholde ressurser knyttet til fasten,
tips og lenker, og ikke minst: blogging. Emmausprestene vil jevnlig komme med blogger knyttet til fasten; refleksjoner, ideer og erfaringer i tilknytning til egen fastepraksis.
Bloggen er åpen for lesning eller bidrag fra alle som har en fastepraksis eller som ønsker
å dele refleksjoner knyttet til fasten, under navn eller anonymt. Emmaus ønsker på denne
måten å tilby et fastefellesskap på nett, i tillegg til de fellesskap som finnes i forskjellige
andre sammenhenger.
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Fem om fasten
Ved siden av ulike tekster som i dette nummeret belyser faste fra en teoretisk synsvinkel, presenterer redaksjonen her ved
Margrete Hovland Malterud det et knippe
mennesker kunne si om sin fastepraksis.
Elisabet Yrwing Guthus, fungerende sokneprest på Holmlia, kommende prost i Østre
Borgesyssel.
1. Pleier du å ha et fasteprosjekt i kirkens
fastetid? I tilfelle hva?
Har ofte fulgt Kirkens Nødhjelps andaktshefter «dag-for-dag» ved fast morgenbønn
i kirken hver tjenestedag. Hjemme har vi
Kirkens Nødhjelps fastebøsse på bordet.
2. Hvorfor faster du?
Ser fastetiden som en viktig forberedelsestid
for påskehøytiden. Viktig solidaritetsfokus.
3. Skryter du av fasteprosjektet ditt?
Nei.
4. Sier du faste med lang eller kort A?
Lang a.
Sara Birgitte Øfsti, jobber som forteller
1. Pleier du å ha et fasteprosjekt i kirkens
fastetid? I tilfelle hva?
Nei
2. Hvorfor faster du?
Hvorfor ikke: Fastetiden kommer liksom så
brått på, det er ikke tid til å forberede seg.
Jeg får ingen signaler om at den er i anmarsj
på forhånd.
3. Skryter du av fasteprosjektet ditt?
Nei.
		

4. Sier du faste med lang eller kort a?
Lang a
Marit Bunkholt, fungerende rektor på Det
praktisk teologiske seminar
1. Pleier du å ha et fasteprosjekt i kirkens
fastetid? I tilfelle hva?
Jeg pleier å ha en fastebøsse. Hvis jeg ikke
husker å stadig legge penger på den, blir
det dyrt på slutten av fastetida. Det gir mening å styrke givinga. Jeg har aldri forstått
vitsen med å ikke drikke kaffe eller alkohol eller ikke spise kjøtt. Jeg får ikke tak
i hva det skal gjøre av godt for meg eller
verden, annet enn at jeg får renset kroppen. Men det kan/bør jeg gjøre når som
helst og med jevne mellomrom året rundt.
Lesning av emmausprestenes fasteblogg fra
i fjor (trykt annetsteds i dette nummeret) av
NNK har imidlertid gitt meg litt å tenke på.
Oppmerksomhet, forskjell på tider, avstå fra
det vanlige. Kanskje det. Jeg er glad i årstider. Og en gang var jeg glad i kirkeårstider
også. Det har tapt seg litt. Men årstidene består. Og innafor de; høytidene. Men fasten
er nok ikke hva den var i mitt liv.
I perioder av livet hvor jeg har gått mye
i kirken likte jeg godt fastegudstjenester. Alvor, stillhet, utfordring. Særlig gudstjenester i Nidarosdomens små kapeller med
Bjørn Bjørneboe som prest husker jeg godt.
2. Hvorfor faster du?
Jeg faster altså ikke, men «faster» ved å gi
litt ekstra penger til fastebøssa. Men egentlig tenker jeg om det som jeg tenker om ekte
faste over – det er en året-rundt-aktivitet, det
kan ikke stoppes av verken fest eller hverdag.
Penger til gode formål bør alltid sitte løst, så
lenge man har nok av dem (penger altså).
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3. Skryter du av fasteprosjektet ditt?
Jeg har ikke noe fasteprosjekt å skryte av.
Men lurer noen ganger på om jeg kan skryte
av å være naturlig from og takknemlig. At
jeg lever i fastetid og ettertanke og oppmerksomhet året rundt. Kom på det da jeg leste
Steinar Ims sin «kaffemeditasjon» i fastebloggen jeg nevnte over. Oppmerksomheten
mot de små gleder er konstant i mitt liv.
Kaffe, årstider, hunder, venner, et glass
vin, sol, regn, bok, gå, utsikt. Mange ting
å se, mange ting å være glad for innimellom dagenes alminnelige motgang. Men
jeg tror ikke jeg kan skryte av det, det er
bare et privilegium.
4. Sier du faste med lang eller kort a?
Kort!
Ellen Aasland Reinertsen, menighetsprest
i Vardåsen, kommende kapellan i Torshov
1. Pleier du å ha et fasteprosjekt i kirkens
fastetid? I tilfelle hva?
Jeg pleier å ha et eller flere fasteprosjekt/
er i fastetida før påske (har prøvd én gang
i adventstida også, men da var det så mørkt
og trist i været at det ble alt for sørgelig å faste). Jeg har alltid en fastebøsse til
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, det varierer
hvor strukturert jeg gir penger i den, men
har forsøkt med å «invitere en usynlig middagsgjest». Ellers gir jeg avkall, helt eller
delvis, på ulike ting jeg egentlig ikke trenger: sjokolade, kaker, alkohol, nye klær eller
liknende.
2. Hvorfor faster du?
Det har nok mange grunner. For å markere
kirkeåret, for å forberede meg til påske på
en konkret måte, som en solidaritetsaksjon,
for at kroppen kan trenge det. Og så er det
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ganske artig. Vi er noen venner som pleier å
ha en heidundrende feitetirsdagsmiddag, så
disiplinerer vi oss i fastetida og feirer påske
med brask og bram og god mat og drikke.
3. Skryter du av fasteprosjektet ditt?
Jeg prøver å ikke gjøre det. Men det hender
nok. Særlig til venner som faster selv.
4. Sier du faste med lang eller kort a?
Sier faste som regel med kort a, men det
hender den blir lang nå jeg snakker med kolleger eller sier «fastetid».
Ane Holme, jobber i barnehage
1. Pleier du å ha et fasteprosjekt i kirkens
fastetid? I tilfelle hva?
Ja, jeg faster kaffe, alkohol og snop i fastetiden. Har vært inne på tanken å faste TV,
men den sitter langt inne. Barna faster godteri. Lørdagsgodtet samles i et stort påskeegg som står fremme og blir skrekkelig fullt
til påskeferien. (Vi avslutter fasten litt tidligere, dvs. den dagen ferien begynner)
2. Hvorfor faster du?
Fordi det er sunt og litt tøft og gir rom for ettertanke/påminnelse hver gang «suget» etter
noe ekstra godt melder seg. Deilig å vente
på noe, det gjør vi for lite av. Vi skal ha alt
hele tiden.
3. Skryter du av fasteprosjektet ditt?
Jepp! (med måte)
4. Sier du faste med lang eller kort a?
Lang a – Faaaaste. Den er jo så lang.

Tabu eller bølgje?

Religion som teologisk og kyrkjeleg utfordring
Temaveke arrangert av Det teologiske fakultet og
Det praktisk-teologiske seminar
11. -13. februar 2007

Moderne protestantisk teologi har ofte framstilt religion som noko vesensforskjellig frå kristendommen. I nyare teologi har fleire tatt til orde for at
utgangspunktet heller må vere at kristendom er ein religion blant fleire andre. Dette skjer i ein kultursituasjon der det har blitt tydeleg for mange at
religionen vender tilbake, både i form av ulike nyreligiøse strømmingar og i
form av etablerte religionar som har blitt synlege i det offentlege livet. Det
paradoksale er at mens nokre kyrkjer på fleire måtar har prøvd å avmytologisere bodskapen for å gjere det forståeleg for det moderne mennesket, har
mystikk, magi og religiøse symbol gjort seg sterkt gjeldande i film, litteratur
og andre (populær-) kulturelle uttrykk. Kurset vil prøve å sette ord på ein
saksvarande teologi i ein slik kulturell situasjon og også tematisere forholdet
mellom teologi og andre beslekta fagfelt som religionsvitskap og –historie
Medverkande: Kjetil Hafstad, Terje Stordalen, Ingvild Gilhus, Halvor Moxnes,
Rolv Nøtvik Jakobsen, Jorunn Økland, John Lyons, Stig Frøyshov, Tarald Rasmussen, Eva Dahl, Anne Anita Lillebø, Hans Erik Raustøl og Notto Thelle.
Temaveka finn stad på Domus Theologica, Universitetet i Oslo, frå 11.
til 13. februar. For påmelding eller meir informasjon, kontakt Det teologiske fakultet v/Johanne Randøl Smestad (j.r.smestad@teologi.uio.no). Du
finn og meir informasjon her: http://www.tf.uio.no/evu/index.html.
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