LEDER

PÅ PARTI MED
FOLKEKYRKJA

Vi har to valg bak oss. Ein stad mellom tre og fire millionar menneske
har stått ovanfor valgets kval. Kven skal eg gi mi stemme til? Kven vil
best representere meg i styringa av kyrkja vår/landet vårt dei neste åra?
I forkant av begge valga var det eit uttrykt mål å få så mange som mulig
til å si si meining og gi si stemme. Representativitet er ei av grunnforutsetningane for at demokrati kan fungere. For stortingsvalget håpa
ein å stoppe ei dalande oppslutning dei siste tiåra, for kyrkjevalget har
alt handla om å skape ei oppslutning som kan legitimere kyrkjedemokratiet i det heile tatt. La oss håpe måla vart nådd for begge valg.
I tida før valga har lokale og riksdekkande media holdt oss informert om stortingsvalget i fleirfaldige uker. Om kyrkjevalget har det
vore mindre ståhei. Kyrkjelydsblad og lokalavisar har gitt spalteplass til
nokre lokale kandidatar, eller i alle fall til nokre av sakane ein har vore
opptatt av til valget. Men har valget på bispedømmeråd og Kyrkjemøte
fylt media, blitt gjort til gjenstand for engasjement og meiningsutveksling på arbeidsplassar, i heimar og der folk treff kvarandre? Kan vi sjå
tilbake på ein valgkamp der kyrkja sine medlemmar fikk opp auga for
kva kandidatane deira sto for? Den demokratiske legitimiteten til kyrkja kan være avhengig av dette – for vi må håpe at ingen gir si stemme
utan å sette seg inn i kven dei velger til å representere seg.
Dermed kjem vi til to problem ved det kyrkjevalget vi har bak oss:
kandidatinformasjon og representativitet.
Først kandidatinformasjon. Korleis har det vore for jamne kyrkjemedlem å gjøre seg opp ei meining om kandidatane? Namn, alder og
stilling på kandidatane sto på valgkortet, men sier så lite. Nokre få
kandidatar var alment kjente (som f.eks. politikarar eller kulturarbeidarar), men ellers måtte ein legge ned ein viss innsats for å gjøre eit
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informert valg. Studere kvar einaste kandidat, og samanlikne. Inga
kjapp oppgave utan forhåndskjennskap. På nettsida www.kirkevalget.
no kunne ein riktignok finne korte presentasjoner av alle kandidatane
rundt om i landet, men igjen krevde tekstane ofte kjennskap til ein
indrekyrkjeleg språkbruk – eller at ein kunne tolke kandidaten sine
meiningar utifra stikkord som «gudstjenestereformen» og «barne- og
ungdomsarbeid».
Nokre må likevel ha greid å undersøke kandidatane godt nok, for
det sirkulerte fleire listar med kandidatar ein vart tilråda eller fraråda
å stemme på. Det skjedde altså ei mobilisering, ein meir eller mindre
høglydt valgkamp – fra «kristenfolket» og «Nettverk for ekteskapet» til
Studentforbundet. Men kven nådde listene med tilrådde eller frarådde
kandidatar? Vi er eit lite land med samanvevde nettverk, men det er
opplagt at det er dei som er spesielt interesserte, dei som allereie er på
innsida eller i nærheita av dei kyrkjelege organisasjonane som i størst
grad vart mobilisert. I små valgkretsar (sokn) er det overkommeleg
å nå breitt fordi folk kjenner kvarandre, men i store valgkretsar (bispedømmar) krev slik mobilisering av velgarar ressursar. (Og da må
ein spørre: Kven hadde i år ressursar til å drive kyrkjeleg valgkamp?
Pengar er som vanleg makt, og vi treng reglar for bruk og tilgang på
ressursar til slik valgkamp.)
Da er vi ved representativitet. For at ei folkevalgt forsamling skal
være representativ, må ho reflektere størstedelen av dei med stemmerett. Ein kan frykte at dei bispedømmeråda som er valgt enno ikkje
gjør det. Strukturelle forhold både ved kyrkja og ved valget gjorde at
spesielle grupper av stemmeberettiga – dei jamne kyrkjemedlemma
som ikkje tilhører spesielle kyrkjelege nettverk – truleg i mindre grad
brukte stemmen sin. Interessa for kven som styrer i kyrkja er stor også
blant disse kyrkjemedlemma, men det var for høg terskel for å gjøre
eit informert valg. Kombinert med svakare eigarskapsfølelse kan dette
ha gjort sitt til at entusiasmen for valget vart lågare. Vi veit at eit stort
fleirtal av medlemmane i kyrkja ikkje høyrer til spesielt kyrkjelege
nettverk, og det er eit problem om terskelen til valgdeltaking for dei
har vore høgare enn for folk innanfor disse nettverka.
Til stortingsvalget brukte vi også mykje tid til å sette oss inn i meiningane til dei som sto på valg. Men valget vart gjort «enklare» for oss
ved at alle politikarane sto på eit program, representerte eit sett felles
meiningar. Dette hadde vi ikkje i kyrkjevalget. Det er ikkje tilfeldig.
I Bakkevig-utredninga som la grunnlaget for dette valget vart listevalg fraråda, fordi ein bl.a. ikkje ønska seg sementering av fraksjonar
2 	

NYTT NORSK KIRKEBLAD 6 2009

(Styrket demokrati i Den norske kirke, s. 47f). Ein må i ettertid spørre
seg om ikkje denne frarådinga gjorde at dei politiske grupperingane
som tross alt finst (jfr. mobiliseringa fra gruppane ovanfor), vart usynlege og uforståelege for dei som ikkje er nær dei «indrekyrkjelege» sirklane. Mobilisering kan ha ført til høgare valgdeltaking enn tidlegare
år, men fordelinga kan enno være skjeiv. Og uavhengig av den kyrkjepolitisk ståstaden til dei som faktisk stemte, er det kritiske spørsmålet
om måten valget vart organisert på gjorde det relativt vanskelegare for
det jamne kyrkjemedlemmet å delta i valget enn for dei som er aktive i
kyrkjelege organisasjonar.
På mange måtar var kyrkjevalget i år bedre enn tidlegare. Åpnare
nominasjonsprosessar, direkte valg til bispedømme og kyrkjeråd, klarare informasjon til alle med stemmerett. Men ei tydeleggjøring av dei
kyrkjepolitiske skillene med partiaktige lister var ein grunnleggande
mangel for å oppnå brei representasjon fra heile folkekyrkja. Det finst
også gode argument mot kyrkjelege «parti». Men vi treng likevel partiar i kyrkja – for folkekyrkja si skyld. Utan klarare kandidatlistar står
demokratiet i fare for å fortsette å være eit oligarki. Partia på Stortinget
har stilt krav til at demokratiet i Den norske kyrkja må bli meir representativt for at kyrkja skal kunne bli meir uavhengig av staten. Om det
kyrkjelege demokratiet skal kunne rose seg av representativitet – om
kyrkja i det heile tatt skal ha eit fungerande demokrati – må listevalg
med partiar på agendaen til valgåret 2011.
Andreas Hilmo Grandy-Teig
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18. SØNDAG ETTER PINSE

SAMHØRIGHET, FRIHET OG FORSKJELLIGHET
Rom 14, 1-8; Jes 1,12-17; Mk 2,18-28

MARIT BUNKHOLT

Høyskolelektor, Det praktisk-teologiske seminar
marit.bunkholt@teologi.uio.no

Hvor ofte kan man si det samme? Denne
søndagens budskap slik jeg oppfatter det er
et viktig budskap. Kan man si det samme
hver gang denne søndagen opprinner, bør
man minne om dette viktige en gang i året?
Jeg merker at jeg har lyst til å svare ja, absolutt. Det kan man og det bør man.
Hva er det vi skal si? Jo, dette: Å være
kristen, eller tro på Gud, eller følge etter
Jesus, eller hva man nå måtte kalle det (være
menneske kanskje?), er å leve som «religiøs»
uten religionenes sedvanlige klare og skillende systemer, trossetninger og regler, tidløse sannheter og fasttømrede hellige rom og
steder. Karakteristisk for Jesus og det som i
ettertid kalles kristendom er nærmest det
motsatte. Det foregår en stadig og ustoppelig
tid- og stedegengjøring med ett for øye: Det
gode liv for mennesket og medmennesket,
skaperverket og samfunnene. Det gir mye
frihet og mye ansvar, men også mye forskjellighet. Vi må innse at tro og livsstil endres
med tidene, men også at de får forskjellige
uttrykk i samme tid. Det siste er antagelig
den største utfordringen, og den som Paulus
strever med i teksten som er prekentekst i år
på 18. søndag etter pinse.
En god venn av meg fra videregårende
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skole hadde et vers fra Romerbrevet 14 på
russekortet sitt: «En har tro til å spise alt,
den svake spiser bare grønnsaker». Dette
var verken fordi han var motstander av vegetarianere eller en kristen gutt som ville ha
bibelvers på kortet sitt. Han var en kar som
var kritisk til både kirke, religion, kristendom og Gud. Verset på kortet var så vidt jeg
husker valgt med stor omhu for at det skulle
oppfyllle følgende kriterium: Noe veldig rart
som står skrevet i Bibelen. Noe som virkelig
viser hvor dustete hele greia er. (Du får tilgi
meg, gamle venn, hvis du leser dette og mener jeg har misforstått totalt. Du har i hvert
fall medvirket til at jeg aldri leser dette verset
uten å tenke på deg.)
Verset om den svake grønnsaksspiseren
ser unektelig litt underlig ut tatt ut av sin
sammenheng. I sammenhengen er det derimot et godt eksempel i en viktig argumentasjon. Det handler om menneskers samliv
på tvers av forskjeller. Hvilke forskjeller
bør man kunne leve med og likevel holde
sammen? Paulus mener at verken spiseregler eller valg av helligdager behøver å skille
mennesker fra hverandre, ikke en gang om
de bekjenner seg til samme tro.
For en sjelden gangs skyld sier kollektbønna et godt ord for dagen: «Hjelp oss, så
vi ikke blir avhengige av menneskers meninger og bud, og tenker mer på å tekkes dem

enn å tjene deg.» Dette er passende ord til
en søndag som ved siden av romerbrevsteksten i vår rekke henter fram Jesajas utskjelling av gagnløse offer, enker og voldsmenn,
og Jesu ord om forholdet mellom sabbaten
og mennesket. Andre rekke følger opp med
mer avstandtagen fra offer uten rett gudstro,
Galaterbrevets «Til frihet har Kristus frigjort
oss» og Jesusord om Sønnens virkelige frigjøring av mennesker. Kjente, gode og viktige tekster om frihet og samliv og «sann
gudstro» på rekke rad.
Men: Kollektbønnas gode ord kan misbrukes slik at det styrker det motsatte av dagens budskap. Ordene står ikke helt støtt og
tydelig. Hva det betyr «å tekkes menneskers
meninger og bud» er ganske lett å se for seg.
«Å tjene Gud» derimot, er i første omgang
en innholdstom setning. Hvilken Gud ber
om hvilke tjenester? GT-tekstens avslutning
og andre del av evengelieteksten gir ansatser
til svar. Vi snakker om en Gud som prioriterer menneskers ve og vel framfor religionens
krav. En Gud som forventer av mennesker at
de støtter hverandre ut fra den enkeltes behov til enhver tid, om det så går på beskostning av tradisjoner og bestemmelser i kirke
og samfunn. Også når forskjellige menneskers livsvalg støter andre mennesker. Vi skal
ikke tekkes hverandre, men støtte hverandre.
Jeg er vokst opp i det som må kalles et
kristent hjem, og jeg slekter på bedehushøvdinger, misjonskvinner og kristelige
kulturbærere. Jeg har lang utdanning fra
søndagsskolen og levde mitt fritidsliv i
Norges KFUK-speidere. Likevel: Da min
kompis satte romerbrevsverset på russekortet sitt hadde jeg aldri hørt det før. Jeg
hadde selvsagt lest det en gang, for jeg leste
		

på farmors anbefaling et kapittel hver kveld
i mitt Nytestamente, kom gjennom det hele,
og må altså ha lest dette også. Men det fantes
ingen gjenkjennelse da russetida opprant og
kortene med den. Det som verre er og var,
er at jeg aldri hadde hørt noe i nærheten av
den forkynnelsen jeg i dag finner det naturlig å tenke at skal springe ut av denne teksten
og dens tekstlige slektninger. Jeg kjente meg
ikke særlig innesperra av kristendommen,
men jeg kjente meg ikke særlig fri i den heller. Jeg kjente en forpliktelse på nestekjærlighet, men ikke nødvendigvis samhørighet
med resten som følge av det. Jeg vokste inn
i et system av forskjeller, grenser og grupperinger uten at dette i særlig grad ble utfordra.
Man skal ikke generalisere ut ifra seg selv,
men jeg gjør det likevel: Jeg tror flere har det
og har hatt det som meg. Ingen forkynner
kristentruas mest sentrale innhold for oss
ofte nok. Det er for få som gjentar seg selv.
Det har selvsagt vært forkynt over dette eller lignende tekstmateriale i min kristelige
oppvekst. Men tydelig tale kan det knapt ha
vært. Og ser vi utover vår kirke er den heller ikke sterkt merket av denne søndagens
frigjørende og utfordrende budskap.Viljen
til å leve med hverandres forskjellighet er
varierende og ofte liten, i alle leirer. Jeg tror
heller ikke at de fleste kirkemedlemmer i
Norge har inntrykk av at kristendom først
og fremst byr på mye frihet under ansvar,
setter menneskers behov i sentrum og inviterer inn i et fellesskap på tvers av forskjeller.
Derfor må vi kanskje gjøre som jeg sier: Si
dette ofte og gjerne og holde det fast, i hvert
fall hvert år på 18. søndag etter pinse.
Det fins selvsagt grenser for forskjeller.
Fortellingene om Jesu møter med mennesker og måten Jesu liv endte på, er pekepinner
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på hvor grensene går. Den som motarbeider
det vi gjenkjenner som kjærlighet melder seg
ut. Den som dyrker dødskreftene framfor å
verne livet, er også ute å kjøre. Men i det jeg
ser at både du og jeg og mange dermed står
i fare for å med jevne mellomrom være på
vei ut av fellesskapet, noen og enhver kan jo
rote det til på livets og kjærlighetens områder, så la oss straks vende tilbake til Paulus:
«Ta imot den som er svak i troen». Vi skal
være hverandres sikkerhetsnett.
Kristendom er kanskje like underlig som
min gamle skolevenn mente, om den enn
har en annen underlighet enn den han så.

Han så og hørte uforståelig snakk. Jeg ser og
hører uforståelig frihet og forpliktelse samtidig.
Salmer:
922/418
695
704
---531/539
537,1-2
416/597

BOTS- OG BEDEDAG

TANKER OM BOTS- OG BEDEDAGSTEKSTENE

JOHN Y. JONES

Leder ved Voksenåsens Dag Hammarskjöldprogram
og Networkers SouthNorth.

Tekstene for bots- og bededag er som en klagekatalog over vår egen tid, selv om de altså
er forfattet for hundrevis av år siden. Det er
formelig som de raser mot alt som nærmer
seg: Her har dere fått alt gratis av en nådig
gud, og alt dere gjør er å pervertere gavene,
stjele, lyve og drepe. Han som er godhet og
fred har ikke mulighet til å slippe frem fordi
veiene er smadret. Jesajas’ kjølige, ordknappe konklusjon er: De «kjenner ikke fred».
Jeg leste bots- og bededagstekstene den 6.
august, Hiroshimadagen, da vi mintes de
menneskeskapte, ultimate dødskreftene
som ble utforsket og konstruert, og bevisst
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sluppet uten advarsler, det var ingen mulighet for å finne ly for noen av de tusenvis av
sivile. En handling utført av politikere, generaler og piloter på trygg avstand. Det var
ikke et angrep mot hangarskip, militærbaser
eller soldater, men et planlagt, sivilt massedrap av kvinner, barn, eldre, gamle, skoleungdom og kontorarbeidere. Et angrep med
ringvirkninger vi ennå ikke i dag fatter. Og
det ble gjort i fredens navn.
Den nylig avdøde freds- og miljøkjempen
Arne Næss holdt på slutten av sitt lange liv
en kort appell i universitetets ærverdige aula
til en gruppe som arbeidet for å skape frie
medier i Norge. Temaet var å demme opp
for kommersialiseringen av presse og etermedier ved å lage en TV-kanal åpen for alle,

som gjorde at sannhet kunne få bedre kår
blant all salgbar støy og informasjon. Det
livet egentlig dreier seg om, sa Næss, var «å
være vennlige mot hverandre». Denne eminente freds- og miljøaktivisten, debattanten,
filosofen og dyptenkeren summerte det opp
så enkelt og uakademisk. Det dreier seg om
å være en venn.
Vennlighet som drivkraft i samfunnsutviklingen? Jeg tror Arne Næss i sin dype
erkjennelse kjente freden som Jesaja snakket
om. Og det er mange med ham som gjør det
og som lever etter det. Det er mange som ser
«den andre» som en venn og som behandler henne med vennlighet. Enten hun bærer
burka i Afghanistan eller på Høgskolen i
Oslo, om hun er fjerde generasjons flyktning
i Gaza eller på Vestbredden, eller om hun
tigger i Kolkata eller på Karl Johan. Er det
vennlighet som driver vår politikk for handel, patenter på livgivende medisiner, genmodifisering eller oljeutvikling i Lofoten?
Etter krigen reiste tyske ungdommer til land
som hadde lidd under nazismens herjinger
og gjorde bot i det stille, de arbeidet på sykehus, i kirker, på gamlehjem og jorder. Jeg
tror ikke det var selve arbeidet som virket
sterkest, men den stille, vennlige bønnen
som usagt fulgte med: Kan dere tilgi? Kan vi
være venner? De levde bots- og bededag.
Denne bønnen hadde utvilsomt en stor
virkning på helingsprosessen i Europa i årene som fulgte. Vennlighet endret etter hvert
relasjonene i Europa og verden. Planene
om å rive Tyskland i filler ved å fjerne alle
fabrikker og produksjonsutstyr, noe som
skulle gjøre Europa ufarlig for all fremtid
(Morgenthau-planen etter den amerikanske
finansminsteren i 1945) ble etter få måneder
		

erstattet med den konstruktive Marshallhjelpen. Straff skaper ikke venner. Hevn sikrer ikke fred.
Motsatsen til fredens vei beskrives beskt i
bots- og bededagstekstene:
 Deres hender er tilsølt av blod
 Ingen kan kle seg med det de lager
 De fører ikke sak på ærlig vis
 De stoler på tomhet
 De er snare til å utløse uskyldig blod
De sosiale relasjonene i det samfunnet det
rases mot er totalt pervertert av fiendskap:
kiv og splid, gjensidig utnyttelse, blodig og
tillitsløst. Det er ikke lovløst, men verre:
Samfunnet har perverterte lover som ikke
har Guds skapninger i sentrum.
Gud hadde tidligere utslettet samfunn
der en slik perversjon av relasjoner fikk dominere. «Vi vil ha vår vilje med dem», sa
den fremmedfiendtlige mobben i Sodoma
da Gud testet deres etikk med gjestene han
sendte på besøk. Han fant ikke ti rettferdige
som kunne ta imot hans sendebud som venner, og som dermed kunne ha reddet byen
fra utslettelse. Selv Lots hustru på flukt avslørte at hun lengtet tilbake til dette samfunnet ved å snu seg tilbake. Hun dømte seg
selv til døden ved å trosse advarselen mot
å vende seg mot det gamle stedet: Hun ble
til en saltstøtte, til det som var valutaen som
styrte alt i dette området, salt-støttene som
tørket i Dødehavs-sola før de ble byttevarer
og penger som til forveksling kunne ligne
mennesker.
Når samfunnsmaskineriet ikke er vendt
mot det som tjener «den andre», men mot
det som snarere hindrer andres liv, når mennesker kjøpes og selges, når skaperverket
blir et instrument og ikke et mål, kort og
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godt, når menneskets, «den andres», ve og
vel ikke er i sentrum, kan ikke Gud nå frem
med sin fred.
Den vise kong Salomo slår fast at «Hvis
ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen
forgjeves» (Salme 127). Man kan ikke bøte
på det samfunnet som er tuftet på fiendskap,
urettferdighet eller utbytting ved å styrke
vaktmannskapene. Flere soldater gir ikke
mer fred. Eller som Dag Hammarskjöld sa
det, at «når alle søker sin egen trygghet får
vi en verden av ytterste usikkerhet». Ikke en-

gang den rette dåpsattesten, uniformen, utdanningen eller merkelappen gir snarveier
til freden som Gud lover. Ikke engang at vi er
Abrahams barn, eller at vi er prester eller eksperter (fariseere og sadukeere) med lisens
på sannheten: Gud kan lage de eksperter og
rettferdige han trenger av steiner, advarer
Jesus i Matteus.
Det går ingen vei utenom den å søke freden. Det dreier seg om å se den andre som
venn. Det er risikabelt, ja visst.

23. SØNDAG ETTER PINSE

DØMMEKRAFTIG KJÆRLEIK
Fil 1, 1-6; 1 Mos 50, 15-21; Matt 18, 21-35

ROLV NØTVIK JAKOBSEN

Forskar ved Gunnerus-biblioteket i Trondheim
rolv.n.jakobsen@ub.ntnu.no

Etter å ha lese desse orda som skal vere preiketekst på gudstenesta åttande november,
observerer eg i alle høve ein ting: Mitt relativt stille sinn har blitt heilt tyst. Ingen bilete
dukkar opp, ingen assosiasjonar, ingen idear
som eg får lyst til å utforske. «Kva er det mogleg å få ut av opninga av eit brev, særleg når
både adressat og avsendar og innleiingsorda
er kutta ut?», tenker eg etter kvart. Er det
ikkje litt som å finlese tekstsida på julekort
eller kort frå sommarferien utan å vite kven
som har sendt kortet og kor det er sendt frå?
Utan namnet på ein avsendar eg som lesar
står i ein eller annan relasjon til og utan bilete, blir det vanskeleg å finne ein plass til des8 	
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se orda både i korttids- og langtidsminnet.
Det blir fort til at det einaste som sit igjen
er faste uttrykk og klisjear som peikar over
til andre klisjer: «God jul og til lukke med
dagen!» Og dersom det er slik for meg, som
les desse orda for meg sjølv i ro og fred, kor
mykje verre vil det ikkje vere for tilhøyrarar
som skal høyre dei i ei kyrkje saman med
mange andre sanseinntrykk?
Eg trur eg må gjere eit val her, finne eit
spørsmål eg trur folk kan vere interessert i å
leite etter svar på. Tommelfingerregelen her
er sjølvsagt: Det eg som tilhøyrar har lyst til
å vite meir om, er aldri uinteressant for andre tilhøyrarar. Eg bestemmer meg altså for
å gi teksten ein ny sjanse og les frå starten av
og strekar under alle viktige ord og les like

godt gjennom heile brevet. (Kan ikkje du no
like godt først som sist gjere det same? Då
har vi eit felles utgangspunkt vi kan snakke
ut i frå. Hugsar du kor Filipparbrevet står?
Når las du (i) det sist?)

ER DET NOKON SAMANHENG
MELLOM FELLESSKAP OG GLEDE?
Eg for min del er ferdig med andre gjennomlesing no. På arket mitt har eg understreka desse orda i teksten: «alle», «glede»,
«fellesskap», «kjærleiken»,
«dømmekraft og innsikt». I
denne brevinnleiinga som,
slik det var vanleg i antikke
brev, inneheld både takk og
bøn, er det mogleg å undersøke om det også er nøkkelord som går igjen i heile brevet, altså om det er stikkord
som peikar fram mot viktige
tematikkar. Dersom du søker
på «glede» på bibelen.no, vil
du finne i alt ni treff. Det er
nokså mykje i eit så kort brev, er det ikkje?
Dersom du derimot søker på «synd» eller
samansetningar med «rettferdig», finn du
derimot ingen treff. Er ikkje det litt rart utifrå det du har lært om Paulus? Kontrollsjekk
med dei same søkeorda på Romarbrevet og
du får eit heilt anna resultat. Kva er grunnen til denne forskjellen? Har Paulus forandra seg? Er tilhøyrarane heilt annleis? Er
situasjonane breva er skrive i, heilt ulike?
Plutseleg begynner denne vesle lista med
ord, å få form som spørsmål og kan flyttast
over til den andre delen av arket, der eg har
notert spørsmåla mine.
		

Dei spørsmåla som står der frå før er: Er
dette eit høve til å reflektere rundt brevskriving (og kommunikasjon) i seg sjølv i antikken og no? (Frå epos til epost?) Eller skal vi
konsentrere oss om dette konkrete brevet?
Er det kanskje ein god sjanse til å repetere
og hente ny kunnskap om Paulus? Eller om
paulinsk teologi? Stikkordtesten viste jo at
det er eit meir mangfaldig omgrep enn ein
skulle tru? Kanskje vi bør snakke om det i
fleirtal som paulinske teologiar? Plutseleg
har det stille sinnet og den kvite skjermen,
blitt full av assosiasjonar og
langt fleire spørsmål enn det
er høve til leite etter svar på
i løpet av ei preike. No er det
snart tid for å gjere val, og då
er vi kome langt.

VAR PAULUS LUTHERSK?
Det er ein del av oss som synst
det er mykje lettare å få noko
ut av ord og forteljingar om
og av Jesus enn av dei paulinske breva. Kva er grunnen til det? Handlar
evangelietekstane og breva om forskjellige
ting? Eller handlar det om nesten dei same
tinga på forskjellige måtar? Brevtekstane
kan ved første augekast likne på abstrakte
førelesingar, utan forteljingar og konkrete
situasjonar som feste seg i minnet. (Dei er
altså vanskeleg å «stadfeste» slik minneteoretikarane er opptekne av). Er det dei lutherske brillene våre som gjer at vi berre legg
vekt på dei tekstane i breva som liknar på
klassisk luthersk teologi («avant la lettre»,
så å seie). Den lutherske eksegeten og seinare biskop Krister Stendahl skildra allereie
HØSTNUMMER
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tidleg på sekstitalet, i artikkelen med det
talande namnet The Apostle Paul and the
Introspective Conscience of the West, korleis
Paulus har blitt framstilt på ein individualistisk, vestleg og moderne måte i teologiske
samanhenger. Etter den tid har eksegetar
vore opptatt av å finne spor av andre måtar
å lese Paulus-tekstar på. Det vart viktig å ta
på alvor at Paulus var jøde og at det var den
hellenistiske felleskulturen som var hans
kulturelle horisont. Dette siste gjer det mogleg og rimeleg til dømes å lese Paulus sine
ord i Korintarbreva om at han er «ulærd i
talekunst», ikkje som ei nedvurdering av retorikken, men tvert om som bruk av eit retorisk topos: «Eg er ingen talar, men..».
I tillegg til denne nye utforskinga av den
framande «historiske» Paulus, har svært
mange av dagens viktige filosofar skrive
innsiktsfulle tekstar om Paulus. Eg nemner
i fleng: Jacques Derrida, Giorgio Agamben,
Alain Badiou og Slavoj Žižek. For nokre
postmoderne filosofar med sterk teologisk
interesse er «kenosis»-omgrepet som er henta frå den hymna Paulus siterer i det andre
kapitlet av nettopp Filipparbrevet, eit viktig startpunkt for refleksjonen. Dette gjeld
mellom anna for Gianni Vattimo, Richard
Kearney og John D. Caputo. (Det verkar
nesten som om dei einaste som ikkje skriv
nytolkande om Paulus for tida er kristne
teologar. Men det er sikkert feil.)

FILIPPI SOM EIN SAMTIDIG BY
Kva er som gjer at Filipparbrevet framstår
som annleis og kanskje meir relevant for
teologisk refleksjon i vår samanheng enn dei
mest kjende utsegna i Romarbrevet? I vår
10
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vesle kyrkjelege samanheng er for mange
omgrepet «synd» litt forterpa, mens «glede» og «fellesskap» kan framstå som meir
ukjente både som ord og som røyndom. I
Filipparbrevet er «fellesskap» og «glede»
nøkkelord, men «synd» er eit framandord.
Kan det ha noko med forholda i Filippi å gjere? Det vi veit om byen er at den var ein romersk by (der latin var offisielt språk) i det vi
no kallar Hellas. Mange av innbyggarane var
stolte av å vere romerske borgarar, så stolte
at Paulus fleire gonger minner dei på at deira
rette borgarskap er i himmelen (1,27; 3.20).
Til forskjell frå mange av dei andre stadane
Paulus besøkte, var det truleg få fastbuande
jødar der. Derimot var det ein sant mangfald av ulike religionar og forskjellige kulturelle uttrykk. Og innslaget av sterke kvinner
i kyrkjelyden var stort. Det kan ein lese ut
av brevtekstane som er primærkjelder, men
også ut av skildringane i Apostelgjerningane.
Ein samanheng prega av fleirkultur og fleirreligiøsitet, der det ikkje er ein religion som
er dominerande, har sterke likskapstrekk
med det samfunnet vi ser utvikle seg no.
Liknar kanskje vårt samfunn meir på dette
enn på det samfunnet Luther voks opp i ? Og
kvinnenes rolle i samfunn og kyrkje, er Gud
skje lov, annleis no enn før. Men kanskje
peikte dei sterke kvinnene i Filippi framover.
Dei var i alle høve diakonar, om dei ikkje var
biskopar. (Kva no desse merkelege orda som
vi stadig gjer bruk av, i 1,2 eigentleg betød:
«επισκοποις και διακονοις» heiter no «tilsynsmenn og tenarar» på norsk, «församlingsledarna och medhjälparna» på svensk.)
BIOGRAFI OG TRU
Det enklaste ville sjølvsagt vere om vi kunne

framstille den kristne trua ut i frå tidlause
omgrep. Ei slik framstilling ville vere ein
kristen teologi reinsa for historiske tilfeldigheitar, individuelle menneskelege liv og
kulturelle forskjellar. Ein kristen dogmatikk
uberørt av menneskehender og ulike formar
for levd liv er sjølvsagt ikkje mogleg og heller ikkje ønskeleg. (Det tidlause er alltid
ein nær nabo av det meiningslause.) Det er
ikkje mogleg å reflektere teologisk utan å ta
utgangspunkt i konkrete menneskeliv og ha
blikk for historiske endringar og kulturelle
forskjellar. Ein kristen teologi utan Jesus er
ikkje særleg kristen. Og med ein gong ein
har nemnt Jesus, er ein midt inne i konkrete
samfunnsmessige og kulturelle spenningar
og langt inne i kompliserte relasjonar mellom ulike menneske. For at vi aldri skal
gløyme dette heilt enkle utgangspunktet, les
vi juleevangeliet kvar jul.
Derfor kan vi heller ikkje berre kutte ut
adressat og avsendar når vi les om eit brev:
Å starte med dei orda som står som helsing
i mange konfirmantbiblar, «eg er viss på at
han som tok til med si gode gjerning i dykk,
skal fullføra henne – heilt til Jesu Kristi
dag», utan å seie noko om kven «eg» eller
«dykk» er, gjer at Paulus kan framstå som
(den moderne namnebroren) Paulo Coelho
eller som ein aforismemakar. Utan avsendar,
adressat og situasjon, ikkje noko evangelium
og ikkje noko brev. Kven seier kva til kven i
kva slags situasjon og på kva måte? Straks vi
tar til å svare på dette spørsmålet, er vi kome
eit godt stykke på veg til å kunne formulere
kva teksten handlar om.
Kven er det som skriv? Paulus. (Men i
samarbeid med Timoteus?) Kor skriv han
frå? Eit fengsel. Vi veit ikkje kor. Hadde vi
		

vore sikker på om dette var mens Paulus var
fange t.d. i Efesus eller Roma, ville vi visst
om brevet er ein tekst tidleg eller seint i forfattarskapen. Ein fange skriv altså. Kva skriv
han om? Om glede og fellesskap og håp og
gåver i ein horisont av liding, undertrykking
og dødsfare: Kven skriv han til? Til ein kyrkjelyd i Filippi. Det er ein kyrkjelyd vi veit
ein god del om. Spennande nok har kyrkjelyden og byen nokre likskapstrekk med det
som kjenneteiknar kyrkja og samfunnet no.
Kva da og kva betyr det i praksis? Jo, det skal
eg fortelje deg. (Men det gjer eg altså ikkje.
For det kan heller du fortelje meg og alle andre som skulle høyre på preika di no åttande
november.) («Den åttande november? Det
er jo sekstiårsdagen til Bonnie Raitt og femtifemårsdagen til Kazuo Ishiguro og Rickie
Lee Jones!» «Kva har no det med saka å gjere?» «Veit ikkje. Veit du?»)
BESTILLING
Men var det opp til meg, vil eg gjerne høyre nok om korleis «Kjærleiken» no og her
kan «bli rikare og rikare på dømmekraft og
innsikt». Og så kan vi snakke om det. For
eg trur ikkje det berre er meg som synst at
både kjærleik, dømmekraft og innsikt stadig
er mangelvarer i samfunnet og i kyrkja. Og
det vil vere spennande å tenke meir rundt
bibelens eigne ord om at desse tinga heng
uløyseleg saman. Kanskje kan heile samtalen munne ut i kjærleikshandlingar basert
både på innsikt og dømmekraft? Slike kjærleikshandlingar er stadig nødvendige. Dei
kan vende nød.
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24. SØNDAG ETTER PINSE

ORDEN I KAOS

1 Tim 2,1-6a; Am 8,4-7; Matt 22,15-22

MARIANNE BJELLAND KARTZOW
Forsker ved Det teologiske fakultet
m.b.kartzow@teologie.uio.no

PASTORALBREVENE
En prekentekst fra Paulus’ første brev
til Timoteus er en sjelden utfordring.
Dette brevet hører til det vi gjerne kaller
Pastoralbrevene, sammen med 2. Tim og
Titus. Disse tekstene er trolig skrevet etter
Paulus, kanskje et stykke ut i det andre århundre, av en eller noen som ønsket å videreføre tradisjonen etter Paulus.
Vi er i en tid hvor den nyetablerte kristne
bevegelse prøver å finne en måte å leve i verden på. De har etter hvert innsett at Paulus’
tro på at Jesus skal vende tilbake i nær fremtid nok ikke blir innfridd. Hvordan skal de
da tilrettelegge livene sine, i husholdene og i
fellesskapet, og hvordan skal de forholde seg
til samfunnet forøvrig?
Det er i dette spenningsfeltet
Pastoralbrevene må leses. Bak tekstene ligger trolig mange forhandlinger, ulike måter
å praktisere familieliv, lederskap og trosfellesskap, ulike teologiske oppfatninger. Av
alle disse stemmene har nettopp denne teksten blitt overlevert til oss. Paulus’ tradisjon i
Pastoralbrevene har blitt en innstramningsideologi, i konservativ retning, i tråd med
den omkringliggende kulturs forestillinger.
Her er få berøringspunkter med dåpsvisjonen i Galaterne 3,28 hvor det proklameres
at «Her er ikke jøde og greker, slave eller fri,
12
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mann og kvinne. Dere er alle en, i Kristus
Jesus.»
Relasjonen mellom mennesker reguleres
hierarkisk i Pastoralbrevene, etter kjønn,
alder og klasse, og det er nabolagets blikk,
ikke Guds, som dømmer. Kvinner skal ikke
være lærere eller ha offentlige funksjoner i
trosfellesskapet. De skal holde seg til husholdet og bli frest gjennom barnefødsler, som
det står senere i det kapitlet som er dagens
prekentekst. Unge kvinner skal lære av de
eldre å elske mann og barn, og holde seg til
sine huslige plikter. Unge enker skal ikke ha
tjeneste i menigheten, men gifte seg igjen og
få barn, og ikke fare med sladder. Slaver skal
være lydige mot sine eiere, og ikke tale dem
i mot.
Det er den rette lære og tradisjon som
skal bringes videre. Men mer enn å beskrive
innholdet i hva den rette lære er så engasjerer disse brevene seg langt mer i å beskrive
hvordan «vranglærene» går frem. Det er
ikke noe pent bilde som tegnes av «de andre»
her, og heller enn å gå i dialog eller prøve å
overbevise dem, er anbefalingen å holde seg
borte fra dem. Hva de lærer og hvordan de
lever er tett vevet sammen, de har en tvilsom
adferd og hva de lærer bort er upålitelig, beskrevet gjennom ofte svært negativ ordbruk,
ved hjelp av stereotype forestillinger om
både jøder og kvinner.

BØNN SOM STRATEGI
I denne konteksten står altså dagens prekentekst. I det som oppleves som en konfliktfylt tid, hvor en både lette etter sin plass
i verden og drev med intern disiplinering,
trekkes bønnen og takksigelsen frem. De
skal be og takke for alle mennesker, og spesielt for øvrighetspersoner. Dette skal de gjøre
fordi det er godt og rett og fordi Gud vil at
alle skal bli frelst og lære å kjenne sannheten. Mellommannen og løsepengen Jesus
Kristus står som en garantist for dette.
Å be for makthaverne kan være en strategi for å kombinere to forhold: De kristne
ville ikke uten videre anerkjenne jordiske
ledere som guddommelige, noe keiserkulten krevde, men samtidig ville de være gode
samfunnsborgere. Respekt og lydighet mot
øvrighetspersoner, enten i husholdet eller i
samfunnet ellers, var forventet i antikken,
og Pastoralbrevene opprettholder denne
ideologien. Ingen kunne beskylde de kristne
for ikke å støtte opp under samfunnsforholdene, de ba jo for dem som var betrodd
lederansvar! De ønsker å leve et «stille og
fredelig liv» og nyte respekt fra omverdenen,
en tilsynelatende defensiv innstilling sett i
forhold til Paulus misjonsiver. Bønnen får i
denne sammenhengen en utvidet rolle, den
sier noe om menneskelige relasjoner, lojalitet og maktforhold.
Bønn i dag fyller også mange ulike funksjoner, for enkeltmennesker og for fellesskap.
Kirkene har fortsatt med å be for øvrigheten
gjennom historien, med skiftende maktforhold og politisk lederskap. Noen ganger for
å støtte opp om den rådende makten, andre
ganger for å utfordre den. Menneskelige forhold gjenspeiles i bønnen. Noe så fromt og
ofte personlig som bønn kan også fungere
		

strategisk, være problematisk eller trampe
over folks grenser.
Hvem leder bønnen? Hvem bestemmer
hva vi skal be om? Hva kan bønn brukes til?
Har vi noen retningslinjer for hva vi i fellesskap kan og skal be om eller for?
Hva når både nyheter, intime betroelser, eller konflikter og forslag til løsninger
blir løftet frem i felles fri bønn, uten at de
tilstedeværende kan protestere, ha innsigelser eller ta til motmæle? Bønn kan vanskelig
avbrytes, korrigeres eller sensureres, selv om
det kan ha stor effekt. Bønn er tale til Gud,
men også til mennesker. Her hviler et stort
ansvar. Alle som taler til Gud på vegne av
andre trenger å trå varsomt.
I Pastoralbrevene ba de for lederne for å
balansere ønske om «trosfrihet» og lojalitet.
Hvilken rolle kan bønn tillegges innenfor
politiske strukturer? Når en gruppe satte seg
ned for å be for valget i høst, hva slags rolle
får da bønnen? Ber vi om at Guds vilje skal
skje, eller vår egen? Og hvem vet forskjellen?

KOMPLEKSITET OG MANGFOLD
Hvordan kan vi finne frem til godt nytt i
et brev som egentlig er engasjert i en annen samtale enn vår, og som legitimerer
kjønnsurettferdighet og kristen arroganse
og som fraråder dialog? Kanskje gjennom
å ta teksten på alvor som et helhjertet innlegg i debatten om hvordan de kristne skulle
leve i sin tid og sin sammenheng. Tredje eller fjerde generasjons kristne hadde store
utfordringer med å finne ut hva denne nye
identiteten innebar, i en tid som var både
kompleks og fragmentert. Verden var politisk sett styrt fra det romerske imperium,
HØSTNUMMER
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den greske innflytelsen på kulturen var likevel stor, og både slaver og frie kunne flytte
seg over store områder, av tvang eller fordi
de hadde viktige oppdrag. Ulike jødiske miljøer diskuterte også sin identitet og Gudsrelasjon, og de som knyttet seg til kristne
grupperinger hadde et spekter av ulike relasjoner til jødiske miljøer. De første kristne
levde med alle disse spenningene, etniske,
religiøse, kulturelle. De hadde helt sikkert
mye erfaring med konfliktløsning, motsetninger, tilpasning og forhandling.
Det er mange berøringspunkter til vår
tid, selv om vi vanskelig kan leve som de første kristne. Men noe av mangfoldet og kompleksiteten og hva det kan gjøre med menneskers liv, kan overføres. Kristen identitet
ble (og blir) til i møte med livets utfordringer.
Kristen tro blir til når mennesker berøres av
verden omkring seg og av Guds kjærlighet.
Det kan skje på mange vis. Bibeltekstene forteller om en rekke slike møter, og hvordan
mennesker som har levd før oss har tenkt,
følt eller handlet i tråd med det de har tolket
som Guds vilje.
Hva som var så tiltrekkende med den
kristendommen Pastoralbrevene presenterte, er kanskje vanskelig å forstå for noen
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av oss, men det var et forsøk på å rydde opp
i en kaotisk verden, og stramme inn alt som
virket truende eller upassende. Slike grep
kjenner vi også til i dag, i kristne sammenhenger og innenfor flere religioner og trosretninger.
Hvordan navigerer vi i en fragmentert
verden? Hva gjør vi med mangfoldet? Og
hva gjør vi med vår egen angst for mangfoldet? Holder oss for oss selv og lager skremmebilder av de andre, skaper vårt eget språk
og vår egen virkelighet hvor bare de som er
som oss får plass, slik Pastoralbrevenes strategi var?
Går det egentlig an å leve stille og fredlige
liv? Kanskje den største utfordringen er å
leve med motsetninger og mangfold. Verden
har aldri vært enkel, heller ikke for de første
kristne. Kanskje vi trenger han som er mellommann mellom Gud og mennesker som
mellommann også mellom mennesker som
lever i dag. Kanskje vi trenger en løsepenge
som kan frigjøre oss fra det som skiller oss
mennesker, fra strukturer som rangerer etter bakgrunn, kjønn og alder, fra hverandres
dømmende blikk, fra systemer som hindrer
livsutfoldelse og Gudsfellesskap.

FRA MIDT I LIVET TIL
HISTORIENS RAND

Kirkehistorisk blikk på Matteusevangeliets eskatologiske tale

GEIR HELLEMO

Rektor ved Det Praktisk-teologiske seminar
g.t.hellemo@teologi.uio.no

Artikkelen er en lett bearbeidet versjon av foredrag ved semesteråpning og åpning av etterutdanningskurset «Livet etter livet» ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 18. aug.
1997. Artikkelen er tidligere publisert i NTT nr. 98 og i Livet etter livet: mennesket og døden,
Oslo 1997.
I vår tid er det meget vanlig å tenke seg dommen som en slags siste sluttstrek for en lang
kronologisk utvikling. Først kommer skapelsen, så kommer Jesus og til sist kommer en dom
som gjeme preges av Guds strenge rettferdighet. Denne formteologiske tenkning vokser
fram i seinmiddelalderen. Slik tenkte ikke kristne i tidligere tider.
Den såkalte eskatologiske tale i Matteusevangeliets 24. og 25. kapittel har bidratt mer enn
noen andre bibeltekster til å forme våre forestillinger om parusi, dom og endetid. Derfor
blir tolkningen av teksten viktig. I det eksegetiske arbeidet er selvsagt detaljundersøkelser
av talens ulike komponenter helt avgjørende. Men det er også viktig å skjerpe bevisstheten
omkring de hovedperspektivene som preger tekstarbeidet. Det er det siste vi skal interessere
oss for i denne artikkelen.
Den kirkelige tradisjon i vid forstand har videreformidlet og nytolket de bibelske tekster
i lys av stadig skiftende kulturelle rammebetingelser. Dersom vi får bredt nok perspektiv på
dette tolkningsarbeidet, kan vi oppdage at ulike tider utvikler paradigmer eller hovedmønstre for kristendomstolkning som relativt lett lar seg skille fra hverandre. I denne artikkelen
opererer vi med tre slike paradigmer. Vi skal først se nærmere på en holdning til dom som er
velkjent i vårt eget hjemlige miljø. Med dette som utgangspunkt skal vi bevege oss bakover i
tid, mot tidligere tiders tilnærming til de samme spørsmål. Håpet er at dette materialet kan
gi innsikter som i sin tur beriker og korrigerer vår forståelse av Matteusteksten.
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DET HISTORISERENDE DOMSBILDET
Men først til det nære domsbildet slik det ble opplevd på Jæren ved slutten av forrige århundre. I Fred skildrer Garborg hovedpersonen Enok Hove på følgende måte:
Ei heil myr av ureinskap låg det her; å fy å fy for ein syndar han var; ikkje ein rein
flekk frå fot‑solen og inntil hoved‑issen. Og endå angra han ikkje; gjekk berre og
skalv for den straffi, han hadde fortent; å Gud ver meg nådig; å Gud! ver meg nådig!
Men alt det han bad, han fekk ikkje noko svar, inga kjenning av, at Gud
hadde høyrt han. Hadde han kannhende sett ut og sett ut so lengi no, at
Gud ikkje brydde seg um han lenger? ‑ Nei, nei, han måtte ha hjelp!
Han freista å tenkje på Guds kjærleik. Han rekna upp for seg sjølv alt det gode han
hadde frå Gud: Liv, helse, mat og drykk, vit og forstand, alt det han trong til likam
og sjæl; og det endå han sjølv ikkje hadde tenkt på anna enn vondt .. Kvar minutt
hadde han fortent helvite; men Gud hadde spart han; spart han og uppehaldi
han, vakta og vart han; ja det som meir var, han hadde sendt sin eigin son, at der
skulde vera frelse for han å få, når han ein gong vakna upp. Og han hadde lati han
bli fødd i eit kriste land, der vegen til nådestolen var opin og fri, og hadde upplyst
han med sine gåvur og stadi med utbreidde armar og venta på han i firti år; berre
kjærlegt og godt svar på alt vrangt og alt vondt; han tenkte seg inn i dette til han
totte han var ein hund og ein skarv; men endå vilde kje syndegråten koma.
Han gjekk inn; fekk upp ljos og sette seg til å lesa i Lars Linderoth.
Kannhende det der kunde finnast eit sterkt ord til å krasa hans harde
hjarta. Sidan tok han Johan Arndt, og til slutt Bibelen. Då det leid til
sengetid, las han bøni, den gode gamle bøni etter salmeboki hans far.
Men han laut leggje seg utan nåde.
Han låg og skalv for dauden og helvite og fekk ikkje svevn; torde kje sova; tenk um
Gud kom. Han bad, ja han mest gret av angest; men inkje nøko teikn fekk han, som
kunde tyda på bønbøyring. Ho Anna låg og lydde på han lange stundir og fælte. (1)
Ja det er fælsligt, og det er urovekkende, for her er så mye mer enn bare synd, dom og helvete. Her er den gode skapergud, her er frelse i Kristus, her er syndsbevisshet. Det som mangler, er en bestemt form for anger, syndegråt, «teiknet», ja vel, men det som er her mest av
alt, det som er religiøs virkelighet for Enok, det er en Gud som kommer for å straffe syndere.
Enok våger ikke å sove i redsel for at Gud kommer. På et vis slår denne redsel i stykker, kommer i vegen for, de positive religiøse forestillingene som Enok har lært å kjenne. Religionen
fungerer ikke etter sin hensikt fordi redselen for den strenge Gud er blitt et sterkere bilde
enn tilliten til Guds godhet.
16
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Så kan vi si: Dette var Garborg i 1892. Men vi er ikke der. Vi vektlegger verken anger
eller syndegråt eller en straffende Gud eller helvete. Alt dette har vi kommet over. Vi er vel
heller ikke så interessert i dommen. Død og dom trer tilbake for liv etter liv. Vi liker å gi
inntrykk av at problematiske sider ved det kristne forestillingsunivers er de andres problem,
ikke vårt.
Da kan det være greit å bli minnet om at vårt eget århundres teologiske arbeid har vært
opptatt av endetidsforestillinger mer enn noen tidligere tider. Det virkelig store tema innen
nytestamentlig forskning i dette århundret kretser nettopp omkring den plass endetidsforestillingene hadde i den eldste menighet. I opposisjon mot liberalteologiens forståelse av
Jesus som tidløs morallærer, «oppdaget» Weiss og Schweitzer ved begynnelsen av århundret
at Jesus egentlig var en apokalyptisk endetidsskikkelse som ganske snart skulle komme igjen
for å bringe denne verden til opphør. At dette ikke skjedde, utløste ifølge dem en krise i den
tidlige kirke som medførte en radikal endring av det kristne budskap. Denne forestilling
om en konsekvent eskatologi utgjør referanserammen for den seinere diskusjon. Dodd utviklet teorien om den realiserte eskatologi, mens Jeremias, Cullmann og Kümmel foretrakk
å tale om en proleptisk eskatologi som fortsatt er toneangivende i nytestamentlige kretser,
men som i den seineste tid har blitt utfordret av synspunkt som knytter mer an til tradisjonelle liberalteologiske standpunkt, hvor Kristus som kyniker representerer en mer tidløs
visdomslærer (2). Alle disse posisjonene har sitt fokus på tidsproblematikken. En tar for
gitt at til kjernestykket i endetidsforventningen hører spørsmålet om hvorledes Gudsriket
realiseres innenfor den historiske tidslinje (3). Denne historiserende lesemåte preger ikke
bare det eksegetiske arbeidet, men også det dogmatiske og homiletiske. Vi finner tydelige
reflekser av den nytestamentlige debatt såvel i dette århundrets systematiske tenkning som
i den homiletiske praksis.
Jeg har en nokså klar formening om at denne måten å tenke på ikke bare karakteriserer
vårt århundre, men snarere framstår som et typisk kjennetegn ved nytiden, som langsomt
tar form omkring slike fenomen som renessanse og reformasjon. Det innebærer at Garborgs
lesemåte ikke bare har med pietisme å gjøre, men den har med nytid å gjøre. Det er interessant å merke seg at den katolske iren Frank McCourt, som er høyaktuell om dagen på grunn
av sin barndomsskildring fra Irland, ser ut til å tegne et bilde av sitt religiøse oppvekstmiljø
som til forveksling likner på Garborgs. På samme måte hører den nytestamentlige debatt
hjemme innenfor en nytidsproblematikk hvor interesse for kronologi og utviklingsforløp
med en selvfølge bestemmer interessefeltet. I et slikt perspektiv kan liberalteologiens mer
tidløse modell forstås som en opposisjonell krusning mot all fokusering nettopp på tid og
historie, som riktignok tydeliggjør problematiske sider ved denne måten å tenke på.
Som belegg for påstanden om at nytidens kristendom får ett av sine kjennemerke gjennom sterk fokusering på en historiserende domsforståelse, skal jeg benytte en domsscene
som alle kjenner, som nok har preget oss langt mer enn vi liker å innrømme, men som først
og fremst er tidstypisk, nemlig Michelangelos dommedagsfreske i Det sixtinske kapell. På
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fresken som ble utført mellom 1536 og 1541, gjengir Michelangelo den dømmende Kristus
med Maria ved sin side, omgitt av apostler og hellige – det er ikke alltid like lett å avgjøre
hvem som er hvem. Omkring dem igjen ser vi den frelste skare som på høyre side småkoser
med hverandre som en henvisning til de paradisiske gleder. Under midtfeltet med Kristus
og Maria framstilles engler som blåser i lur og leser i livets bok, omgitt av det drama som
domsakten utløser for menneskeslekten som helhet. Nå skilles menneskeslekten i to grupper – noen trekkes oppover, hales liksom fra skydott til skydott, andre skyves nedover for til
slutt å bli ført av ferjemannen Karon som er hentet fra den antikke mytologi, til underverdenen. Bakgrunnen for hele opptrinnet er dødeoppvekkingen på den ytterste dag som gjengis
nederst i billedfeltet. Vi skal merke oss at det er fra en gold og øde jord mennesker stiger opp
for å møte sin dommer (4).
Her er mye å kommentere, men la meg nøye meg med å feste interessen ved de mest
åpenbare innovasjonene i forhold til den middelalderske tradisjon. Det mest påfallende ved
hele framstillingen er at dømmedagsscenen utgjør motiv for en altervegg. I middelalderen
foretrakk en vanligvis å plassere slike motiv på vestveggen, på inn‑ eller utsiden av inngangsportalen. En slik plassering innebar uvegerlig at tematikken ble underordnet andre
temakretser som hentet sin betydning fra det symbolsk viktigere øst som jo er alterpartiets
sted i kirkerommet. Når Michelangelo flytter domsscenen over på alterveggen, visualiserer
han en understrekning av domstematikk som var tidligere tider fremmed.
Selve oppfatningen av domsakten er dessuten særegen. Dommeren gjengis i bildet i lett
fremadskridende bevegelse [Ill. 1]. Han løfter høyre hånd i en slags handlingsgest som
utvetydig henviser til det øyeblikk da domsakten iverksettes. Dette innebærer at bildet
«fryser» ett bestemt historisk øyeblikk, og
det er dette øyeblikk som komposisjonsmessig holder bildet sammen. Om dette ikke er
Michelangelos oppfinnelse, så viser det en
framstillingsmåte som ikke har lange tradisjoner å støtte seg til (5). Middelalderske
domsbilder refererer normalt til ulike tidsplan; Michelangelo anstrenger seg for å gjøre
denne mangetydige tradisjon entydig. Han
får det til ved å samle all interesse omkring
det ene øyeblikk da dommeren gjør sin entré,
og det er det som skjer i dette øyeblikk, alle de tilstedeværende reagerer på. Alle som en reagerer med frykt. Maria er karakteristisk. I en skisse gjengis hun på tradisjonelt vis som forbe18
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derske for menneskeslekten (6). l den endelige utgaven inntar hun en vridende positur hvor
hun fryktsomt vender seg bort fra dommeren. Hun beskytter seg mot det truende uvær ved
å trekke gevantene tettere om seg, ved å lukke seg om seg selv, bortvendt fra sin dømmende
sønn. Akten er altså skremmende, ikke bare for dem som føres til helvete, men for alle som
bivåner den. Michelangelos dommedag framstår på denne måten som Menneskesønnens
opprivende oppgjør med en menneskeslekt som har ført Guds skaperverk inn i den nedrighet som takfresken munner ut i: nemlig Noas drukkenskap. Bildet minner om den Gud
som i sin vrede over verdens ondskap en gang skal komme igjen for å sette en stopper for
all elendigheten. Samtidig sier det noe om den menneskelige situasjon. Mennesket befinner
seg her i ondskapens pøl. På denne situasjon passer salmistens ord som Paulus siden gjør til
sine: «Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke én som er forstandig, ikke én som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet» (Rom.3.10‑12).
Så kan en spørre seg: Hva skal mennesket gjøre i en slik situasjon, omgitt av synd og elendighet på alle kanter? Det har en ting å gjøre: Å henvende seg til den nådige Gud. Det gjør
Michelangelo. Vi kjenner betagende nedtegnelser fra hans hånd hvor han tydelig tilkjennegir sin tro på en kjærlighetens Gud som han er helt avhengig av (7).
Michelangelo var ikke den eneste som på denne tid tenkte i slike baner. Vi vet at han
i seinere år kom til å slutte seg til religiøse kretser som inspirert av reformasjonen nord
for Alpene, arbeidet for en fornyelse av kirkelivet også i ltalia. Fra reformasjonshistorien
kjenner vi Luthers kamp mot den strenge Gud som han til sist – nærmest i et forklarelsens
øyeblikk ‑ slapp løs fra. Michelangelo og Luther finner altså den kjærlige Gud. Garborg fant
ham ikke. Det kan skyldes bestemte trekk i dette religiøse konsept. Hos både Michelanngelo
og Luther omgir manifeste, åpenbare, mer eller mindre skremmende gudshandlinger de
skjulte, sillferdige, kjærlige Guds handlinger som nåtidsmennesket er henvist til (8). I nytidens kristendom har Gud en tilbøyelighet til å være nettopp en Gud som «stille lemper», slik
Bjørnson sier. Det er svært forståelig at kristendom utvikler seg på denne måten, fordi den
stille lempen kommer ikke i konflikt med de empiriske erfaringer som i nytiden tiltrekker
seg stadig større normgivende verdi. Men det innebærer igjen at «teiknet» som Garborgs
Enok så intenst søker etter, det er bare å finne i den åpenbare, manifeste, framtidige domsakt,
hvor Gud spiller ut andre egenskaper enn dem vi finner i kjærlighetshandlingene. Når det
religiøse univers ser slik ut, da er det kan hende ikke så underlig at Enok kan gå seg vill; at
han ser mer av dommeren enn den kjærlige far. Akkurat som den som besøker Det sixtinske
kapell, først og fremst møter den skremmende Gud, selv om kirken lar den troende møte en
Kristus med utstrakte anner i alterets sakrament, som jo her feires foran alterveggen.
Slik tror jeg at nytidens religiøse paradigme er. Det har rom for en kjærlig Gud, betoner
gjerne en kjærlig Gud, men har problem med at han opererer adskilt fra en Gud som er lettere å fa øye på, og som gjør sterkere inntrykk, nemlig den strenge, kraftfulle Gud i dommen.
Var vi villige til å innrømme at dette er nytidens gudsbilde, med sine sterke og svake sider,
lå store og spennende utfordringer foran oss. Men vårt problem er at vi har en tendens til å
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snakke om denne måten å tenke på som den eneste kristelige. Vi har en tendens til å late som
om dette er det eneste paradigmet som finnes. Det er i alle fall mitt inntrykk.

DOMSAKTEN SOM BOTSHANDLING
To bilder fra tidligere tider skal vise at så ikke er tilfellet. Vi skal bevege oss bakover i tid, mot
Det nye testamente. Den første stopp gjør vi i Frankrike et stykke ut på 1100‑tallet, nærmere
bestemt i St. Lazare i Autun som ble vigslet i 1130, og som har omfattende skulpturarbeider
av den for kunsthistorikerne velkjente Gislebertus (9). l tympanonfeltet over vestportalen
har han framstilt en domsscene: Kristus sitter på en trone i mandorla, omkranset av fire englevesener, de fire livsvesnene. Tympanonfeltet for øvrig er inndelt i tre billedsoner. Øverst
ser vi en himmelscene, dernest følger en sone som temaliserer de ulike I livsskjebners endelikt; nederst ser vi mennesker som står opp av gravene og som av engler føres bort til paradis
eller til helvete. Her er altså mye som komposisjonsmessig minner om Det sixtinske kapell.
Den grunnleggende holdning til dommen er imidlertid forskjellig. Det første som slår oss,
er at Kristusskikkelsen ikke er aktivt handlende, i et øyeblikk, slik som hos Michelangelo.
Snarere framstår han som kristologisk sammenfatning, med relevans i forhold til ulike tider og ulike steder. I en slik sammenheng blir det problematisk å la Kristus framstå som
streng. Det er han da heller ikke i vårt bilde. I Autun sitter Kristus på sin trone med vennlig
utstrakte hender. I ansiktet kan vi ikke avlese truende trekk. Vi kunne kan hende kalle ham
er barmhjertig Kristus, men det vil ikke være helt dekkende, for han er mer enn som så; han
er samtidig opphøyet, verdig, kan hende vi skulle kalle ham en mild allhersker. Så kan vi
spørre: Ja, men hvorledes knyttes så denne Kristus til domsakten? La oss se på sjeleveiingsscenen som Michelangelo karakteristisk nok utelot fra sin framstilling.
20
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I den ene skålvekten finner vi en from person, i den andre en ond. Som veiingsscene gir
dette bare mening om disse skikkelsene henviser til en og samme person, hvor altså den
fromme henviser til en persons positive personlighetstrekk, mens den onde henviser til det
motsatte. Så er alt gjort rede for en rettferdig avgjørelse av denne menneskeskjebne. Og mennesket blir veid, men så føyes et viktig moment til: skålen er nemlig omgitt av henholdsvis en
engel, sannsynligvis Mikael, og en djevel som gjør sitt ytterste for å fuske med vekten. Begge
vil ha best utslag på sin side. I denne kampen viser engelen seg som den sterkeste. Som
sendebud fra Gud kan det bare bety at mennesket som er henvist til en rettferdig vurdering,
blir hjulpet av en Gud som velger å se miskunnsomt til det. Derved får bildet et helt annet
tyngdepunkt enn hos Michelangelo. For det ene mennesket som her gjennomgår domsakten, blir frelst av en Kristus som i sin allmakt velger å handle nådig med sin mennekeslekt.
Det strenge domsbildet rykker i bakgrunnen. Det forefinnes som en tolkningsramme, men
bildets utsagnsvilje er ikke lenger å minne om hvor streng Gud er, men snarere å fortelle at
selv i domsakten er Gud god.
Nå er det fristende å hente lettkjøpte poeng ut av denne sammenstilling mellom
Michelangelo og Gislebertus. Det skal vi
ikke gjøre. For bildet taler ikke om en Gud
som er vel kjent med verdens ondskap,
men som uten videre henter alle hjem til
seg i en slags altomfattende godhet. I innskriften omkring mandorlaen leser vi:
OMNIA DISPONO SOLUS
MERITOS [QUE] CORONO
QUOS SCELUS EXERCET ME
JUDICE POENA COERCET

(Jeg forføyer over alt – bare jeg kroner dem som fortjener det,
overfor de som plages av misgjerning, temmer boten meg som dommer.)
Her utslettes ikke forskjellen mellom gode og dårlige mennesker. Snarere kan det synes som
om bildet taler om mennesker som henvises til ulike skjebner. Det problematiske i denne
sammenheng er selvsagt de som har misgjerninger på sin samvittighet. Men teksten sier
ikke at disse menneskene skal føres til helvetes port. Overfor disse menneskene finnes i følge
billedteksten ett botemiddel, nemlig bot. Settes teksten opp mot selve billedframstillingen,
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må det bety at for å komme godt fra sjeleveiingen, er bot nødvendig. Dette stemmer godt
overens med et hovedanliggende innenfor middelalderens kristendomsoppfatning som
trygt kan karakteriseres som en botskristendom. Et godt eksempel på dette finner vi i samtidens oppbyggelseslitteratur. Poenget illustreres i Tundalsvisjonen hvor det oppbyggelige
moment etter reiseopplevelsene i himmel og helvete samles i Tundals refleksjoner etter at
sjelen har vendt tilbake til hans legeme:
Jesus Krist, vær meg nådig! Verre enn jeg var aldri noen født av en kvinne. Men jeg
skal bli et bedre menneske, mens det ennå er tid, ‑ ved Guds hjelp og nåde, Han som
har tålt pine for oss. Jeg håper at Han ikke vil martre min sjel.» Han snakket til seg selv
og sa: «Usling! Hvorfor har du levet så dårlig? Du har vært et ondt menneske.» Slik
sørget han sårt over seg selv, men i all sin elendighet tenkte han på det han hadde sett.
En kunne se av hans ansikt at han angret sin synd. Alle som stod rundt ham, måtte
undre seg over hvorledes han hadde forandret seg, for han var jo skrekkelig før, slik
jeg har fortalt. En av dem som stod nærmest, spurte om han ville skrifte sin dårskap
for en prest og motta Herrens legeme av ham. Da svarte Tundal: «Ja,» sa han, «jeg vil
svært gjerne at en prest skal komme til meg for å høre mitt skriftemål under fire øyne
og så gi meg nadverden. Da kan jeg være sikker på å bli frelst. Jeg ber dere skaffe en
prest og Herrens legeme, som jeg skal ta imot, for jeg vil forsage alle mine synder. (10)
Teksten skriver seg fra de samme tiår som billedutsmykningen, og viser så vidt jeg kan
se et religiøst standardmønster fra midten av det 12. årh. Det religiøse univers som for
Garborg bare har sluttet å fungere, synes her å være i sin skjønneste orden. Det kan det
være fordi domsforestillingene er ordnet inn under et overordnet perspektiv, nemlig den
guddommelige pedagogikk. For Tundal og for Gislebertus er ikke framtidshendelsene det
vesentlige, men all interesse knyttes til å fa synderen til å omvende seg. Der ligger ikke bare
tyngdepunktet, der ligger den eneste interesse. Så vidt jeg kan se, er verken doms‑ eller hel
vetesforestillingene på dette tidspunkt deler av et heldekkende dogmatisk univers. Det er
helt karakteristisk at Tundal besøker helvete og himmel i en slags drømmesyn, omtrent slik
som vi kjenner det fra beretningen om Olav Åsteson i Draumkvedet. I tekster og bilder fra
denne tid er en ytterst tilbakeholden med å plassere faktiske mennesker i helvete. Skjer det,
nøyer en seg gjerne med å la syndens urtyper havne der, dvs. slike som Judas og Arius (11).
Heller ikke utformes helvete som et faktisk geografisk sted (12). Helvete er ikke oppholdssted for mennesker, det er mer en gruvekkende tilstand som menneskene kan smake for å ta
avstand fra. Derfor ligger vekten på oppdragelsen, på å få menneskene ikke bort fra stedet
helvete, men å sørge for at de blir en del av den frelsesinstitusjon som kirken er. Det gode liv
er det kristne liv, og domstanken og helvetesskremslene har til oppgave å overbevise alle og
enhver, og det er det viktige, om at det faktisk forholder seg slik. Men kirken stiller sine krav,
og blant disse krav en syndserkjennelsen uoppgivelig. Og syndserkjennelse kommer til uttrykk nettopp i sorg over egen synd, i angeren. Poenget ligger her, bare her, våger jeg å si. Det
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er som middelalderkirken mobiliserer alt den eier av psykologisk innsikt for å få ikke bare
noen mennesker, men alle til å bli en del av kirkefellesskapet. I dette heldekkende perspektiv
må sterk lut til. Og en har trodd på den sterke lut. Tundal som var det frykteligste menneske en kunne tenke seg, ble frelst; i Draumkvedet skjelver «synde sjæline som åspelauv for
vinde» og derfor, fordi de alle skjelver, kan sankte såle Mikkjel veie «alle syndesjælene hen
til Jesum Krist» (13).
Denne form for botskristendom er ikke Det nye testamentes, men det slår meg at
Matteusevangeliets eskatologiske tale har et pedagogisk tilsnitt som faktisk minner ikke så
lite om det vi finner i middelalderkildene. I denne sammenheng er det interessant å se hvorledes Jesus parerer disiplenes innledningsspørsmål. Disiplene sier: «Si oss: Når skal dette
skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Jesus svarer: «Pass på at ikke noen
fører dere vill!» (Mt. 24.3f). To tilnærminger til dom, den ene autorisert, den andre forstått som en feiltolkning. Den mønstergyldige tilnærming framstår hos Matteus ikke som
middelaldersk botskristendom, men som en årvåkenhetskristendom. Det er årvåkenhet det
stort sett handler om i Matteus’ eskatologiske tale. Liknelsen om fikentreet, brudepikene,
rett bruk av talenter, omsorg for nesten, alt har til hensikt å høyne bevisstheten omkring den
rette livsholdning. Dette kan enhver se som leser teksten. Dahl kommenterer på følgende
måte: «Der er en spenning mellom skildringen av hva der skal skje og oppfordringen til å gi
akt på det, og kallet til stadig å være beredt da dagen er ukjent» (14). Er det en spenning? Er
det ikke mer tale om en kristenlivets beredskap som underbygges av en domstanke?
SKATTEN I LEIRKAR
Vi har ennå ikke kommet til veis ende. Fordi jeg har nok et paradigme som må presenteres,
og som utfordrer mer enn middelalderens.
I S. Apollinare in Classe ser vi et typisk tidlig‑kristent apsidebilde, fra Ravenna, tidfestet
til like etter år 546. Sentralmotivet er her et stort anlagt kors med utsvungne armer som
gjengis mot blå stjernebestrødd himmelgrunn i en aureole som igjen er plassert mot en gullgrunn med strimer av skyer. Scenen er en omskrivning av den nytestamentlige transfigurasjonsscenen, hvor den forvandlede Jesus taler med Moses og Elia. Altså ingen direkte henvisning til Matteusevangeliets eskatologiske tale overhodet. Dette er viktig, for det sier noe
om hvilke rammer denne kristendomsform utfolder seg innenfor. Ikke framtidig dom, men
transfigurasjonsfortellingen som tolkningsramme for den livsskjebne som ender på et kors,
det er den tidlig‑kristne hovedtanke. Finner vi så noen henvisning til endetid i dette bilde?
Ja, men den er omhyggelig ordnet inn under andre overordende temagrupper hvor altså
korset tillegges en nøkkelposisjon. For å presisere: Først henviser vårt bilde på en nesten litt
sky måte til det virkelig store mysterium, at Kristus faktisk døde på et kors. Omformningen
av marterinstrumentet til et triumftegn eller oppstandelsestegn om en vil, viser til den tolkningsramme som lidelsen trenger for å bli meningsfull. Her hentes dette aspektet fra den
åpenbaring som disiplene mottok gjennom forklarelsen på berget. Og så er det nesten som
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om denne tolkning gis nok en valør ved at oppstandelsestegnet også blir parusitegn, varselet
som skal vise seg på himmelen, før Menneskesønnen kommer på himmelens skyer med stor
makt og herlighet. Slik kan vi med trygghet lese det, for slik ble det forstått i tidlig‑kristne
kilder (16). Her finner vi altså ingen poengtering av at framtida bringer noe som er vesens
forskjellig fra det vi kjenner her på jorden, men snarere sier bildet at gjenkjennelige, men
problematiske livserfaringer, i dette tilfellet lidelsen, må tolkes gjennom ulike former for
tegn for at slike livserfaringer skal bli meningsfulle her og nå.
Apsisbildet får på denne måten noen interessante aksenter. Den viktigste er at parusitanken helt og fullstendig integreres i Kristusbildet. Dette Kristusbildet er ikke stilt inn i

spenningen mellom rettferdighet og miskunn slik som vi så i middelalderbildet, men det
preges snarere av spenningen skjult/åpenbart, med en klar forankring i det helt grunnleggende kristologiske moment, nemlig korsfestelsen. Kristusbildet blir i dette lys å forstå som
et åpenbaringsbilde i ordets egentlige forstand. Det følger opp Paulus’ tanke om skatten i
leirkar som er vel verd ettertanke, for selve bildet forutsetter jo at skatten aldri skilles fra
leirkaret. Det er den skatt som er skjult i et leirkar, som representerer en veldig kraft som gjør
det mulig å holde livsmotet oppe (2. Kor. 4.1‑15). Det tidlig‑kristne Kristusbildet er altså ett;
det har en skjult og en åpenbar side, men disse to moment kan ikke tidsmessig skilles fra
hverandre. De kan heller ikke skilles innholdsmessig. Kristus framstår alltid som én.
Denne ene Kristus forårsaker én type reaksjon hos menneskene. Han møtes alltid med
jublende tilrop (17). Det innebærer at skremselsmomentet ved Kristusbildet praktisk talt
er fraværende i tidlig‑kristne kilder. Det antydes bare i den aller ytterste periferi. Når Cyrill
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av Jerusalem skal utlegge ordene om de to menn som er ute på marken; om de to kvinnene
som maler sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake, altså en av
de passasjene som vi umiddelbart oppfatter som mest uro‑ og angstvekkende, da sier han:
«Dommeren tar ikke hensyn til en persons anseelse ... Han verdsetter ikke den lærde høyere enn den enkle, eller den rike mer enn den fattige. Selv om du er ute på markene, så vil
englene ta deg med. Tro ikke at han vil ta med landeierne, men la arbeidsfolket bli tilbake.
Selv om du er slave, selv om du er fattig, vær ikke engstelig, Han som antok en tjenerskikkelse, vil ikke forakte tjenerne» (18). Den altoverskyggende ramme er at Gud gir frelse, også
for dem som ut fra sine hverdagserfaringer har størst grunn til å være motløse. Dommen
blir her frelsesakt, tolket innenfor en inkluderende ramme. Normalmåten å forholde seg til
ham på er akklamasjon, slik vi så ofte ser i billedmaterialet, og slik vi også kjenner det fra
tekstlige kilder.
Er så ikke dette bare eksempler på at den tidlige kirke forvandlet kristendommen i
aveskatologiserende retning? Igjen er Cyrill interessant. Han levde i det 4. årh, og hadde
Konstantins støtte til kirken som selvsagt sosial‑politisk og religiøs ramme for sin virkelighetstolkning. I hans frelsesforståelse fmner vi er klar presentisk grunntone. Men like fullt
kan den samme Cyrill finne tegn på Herrens komme overalt i sin egen samtid. På forunderlig vis knyttes de nytestamentlige apokalyptiske bildene sammen med samtidsobservasjoner,
og Romerriket som jo nå endelig er på veg til å bli kristnet, framstår som riket som er dømt
til apokalyptisk undergang. Dette er høyst forunderlig. Det kan ikke bety at Jesu gjenkomst
oppfattes som en framtidig størrelse som skal åpne for et himmel og et helvete til erstatning
for jorden. I stedet knyttes gjenkomsten til denne verdenog den har til hensikt å understreke
at verden er inne i en krisetid som bærer nyskapelsens tegn. Etter Kristi første komme har
verden stått i fornyelsens tegn og dette gir alle skapte strukturer, alt liv her på jorden, et preg
av foreløpighet. Den foreliggende verden skal gå i oppløsning fordi en mer underbar verden
er i framvekst (19). Derfor blir rammene for åpenbaringsbildet i S. Apollinare in Classe ikke
den øde golde jord som hos Michelangelo, men det frodige paradis som alltid er nær menneskene. Og «teiknet», teiknet som skaper livsmot, er tilgjengelig for alle som har øyne til å
se med. Det lyser mot enhver som besøker S. Apollinare in Classe!
Så til den eskatologiske talen. Poenget er, som tidligere antydet, ikke å vise at oldkirkens
og middelalderens tekstlesere var bedre detaljeksegeter enn vi er. Men poenget er snarere å
vise at tidligere tider hadde noen overordnede tolkningsgrep som ikke er til å kimse av. For
mine øyne er det S. Apollinares perspektiv jeg gjenkjenner i det nytestamentlige materialet.
Jeg har tidligere slått fast at teksten selv advarer mot en lesemåte som er tidsfiksert. Nå kan
jeg supplere med å påpeke at i stedet for å interessere seg for når og på hvilken måte en endetid skal virkeliggjøres, er teksten opptatt av å holde fast at dommen representerer et umistelig kristologisk tolkningsinnslag. Matteusevangeliet, forøvrig som de andre synoptikerne,
bringer dette aspekt aller tydeligst til uttrykk ved å plassere den eskatologiske tale umiddelbart forut for lidelsesberetningen. På samme måte som transfigurasjonsfortellingen har
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den eskatologiske tale til oppgave å gi uunnværlige tolkningsrammer for lidelseshistorien.
Lidelse og opphøyelse er uadskillelige deler av det ene Kristusbildet.
Som naturlig konsekvens er parusien å forstå først og fremst som en positiv hendelse. De
truende utsagn i Matteusevangeliet leses feil om de skygger for hovedsaken: «Når basunen
lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjømer»
(Mt 24, 31). Et liknende perspektiv finner vi i Lukasevangeliet: «Når dette begynner å skje,
da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær» (Lk 21.28). Henvisningene
til den evige straff som finnes i Matteusevangeliet, må forstås som usystematiske, ubetonte
randbemerkninger. Jeg tror faktisk at de første lesere av Matteusevangeliet visste at de apokalyptiske bilder primært hadde til hensikt å male for deres øyne at noe helt overveldende
skjer med verden når Gud griper inn og forandrer den.
Denne forandring er selvsagt ikke løsrevet fra tid og sted. Men den er framfor alt ingen
fjern størrelse som bare har en løs kobling til menneskelivet slik det arter seg på denne
jorden. Skillet mellom ulike endetidsforventninger, millenarisme eller ikke‑millinarisme,
parusi som uteblir eller ikke uteblir, har en tendens til å trekke interessen vekk fra det ene
anliggende: Endetid og nåtid skal forstås som sammenfiltret. Det er poenget hos Matteus.
Bildene er i så måte særdeles instruktive. I liknelsen om fikentreet heter det: Når treet får
sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Alt skjer her innenfor det
ene og samme liv. Slik er det også med brudepikene som venter på brudgommen, tjenerne
som forvalter talenter, og menneskene som etter helt ordinær filantropi får del i det rike som
var grunnlagt før verdens grunnvoll ble lagt. Talen om endetid har altså til hensikt å kaste
lys over det liv som leves her på jorden. Kristendommens oppgave blir å være godt budskap,
dvs. å gi mennesker livsmot, tro på at livet og verden er Guds gode gave som ved Guds hjelp
blir fornyet når det går galt. Om det som skal skje etterpå, utenfor dette liv, har denne tids
mennesker vett til å tie. Tausheten var i den tidlige kirke en dyd. De talte om dette livet på en
slik måte at det ble unødvendig å si så mye om livet etter livet.
Min tolkning av Matteus forutsetter at den tidlige kirkes lesning av bibeltekster var ganske pålitelig. Jeg synes ikke at det er det grann underlig. Store forskyvninger i livstolkning
skjer over tid. Det er altså etter mitt skjønn et feilgrep å betrakte kristendommens hellenisering som en grunnleggende endring av kristendommens karakter. Det altfor aksepterte
skillet mellom såkalt gresk og jødisk tankegang bør vi etter mitt skjønn sette en stor parentes
omkring, fordi det stort sett brukes til å fremme teologiske kjepphester ved hjelp av ytterst
tvilsomme grep, som for eksempel at de gamle hebreere skulle tenke historisk slik nytidens
mennesker gjør det. Den store forvandling fant etter mitt skjønn sted i nytiden. Først i nyere
tid blir begivenhetsforløp forstått som historiske hendinger i vår mening av ordet. Det skal
ingen lastes for. Men Enok Hove minner oss om hvor galt det kan gå når vi trer en moderne
historiserende lesemåte ned over tekster som ikke har en slik tolkningsramme som sin forutsetning.
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1) A. Garborg, Fred, 7. oppl., Oslo 1964, s. 24f.
2) D. E. Aune gir en kortfattet presentasjon av de ulike eskatologiske modellene i «Early Christian Eschatology»,
The Anchor Bible Dictionary, vol. 2, New York 1992, s. 599f.
3) Sammenfattende karakteristikker i Aunes artikkel som den henvises til i note 3, viser med all tydelighet denne
fokusering på tidsproblematikk. Under avsnittet «The Morphology of Eschatology» heter det: «Eschatology
is a mythical mode of understanding the complete realization of salvation as a future event or series of
events which are, nevertheless, somehow linked to the present», s. 594. Og under avsnittet «Protology and
Eschatology» framheves nettopp dette futuriske perspektiv som noe særegent for jødisk‑kristen tradisjon:
«Comparatively few religious systems share the early Jewish and early Christian view that since the world had
a beginning, it must also have an end», s. 594.
4) l sin analyse av dommedagsfresken legger C. de Tolnay vekt på den umiddelbare inspirasjon som Michelangelo
har hentet i bibeltekstene: «The most important and almost the only literary source for Michelangelo was
the Bible, whieh he consulted directly. This resolute retum to the original source is a new and characteristic
feature of Michelangelo’s state of mind in old age ... It is clear that Michelangelo chose for the main scene a
passage of the Bible which had not until then been depicted in the form he used, i. e., Matthew 24: 30‑31,
the adventus Domini: the arrival of Christ on the clouds of heaven in the presence of the sudden assembly of
omnes gentes, all tribes of humanity, instead of the usual enthroned Rex Gloriae above people already divided
into hierarchical categories (Mt 24: 31‑46). The choice of this scene permitted Michelangelo to visualize the
Last Judgmenet as a drama (II,33). He may also have consulted Rev. 1:7 and Dan.7: 13‑14 ... », Michelangelo.
Vol. 5: The Final Period. Last Judgmenet. Frescoes of the Pauline Chapel. Last Pietås, Princeton 1960, p. 33.
Beskrivelsen gir et tydelig inntrykk av at dommedagsframstillingens særpreg skal forstås som et resultat av
fornyet bibelstudium.
5) Se ibid. p. 23.
6) Maria framstilles på tradisjonelt vis som forbederske i flere av forarbeidene til dommedagsfresken; den best
kjente skriver seg fra 1533‑34 og befinner seg i casa Buonarroti i Firenze.
7) Se A. Blunt, Artistic Theory in ltaly 1450‑1600, 4th impr., Oxford 1978, p. 64‑8 1. Særskilt betagende og relevant i denne sammenheng er sonetten hvor Michelangelo foretar et kritisk oppgjør med sitt eget liv: «In a frail
boat, through stormy seas, my life in its course has now reached the harbour, the bar of which all men must
cross to render account of good and evil done. Thus I now know how fraught with error was the fond imagination which made Art my idol and my king, and how mistaken that earthly love which all men seek in their
own despite. What of those thoughts of love, once light and gay, if now I approach a twofold death. I have
certainty of the one and the other menaces me. No brush, no chisel will quieten the soul, once it is turned to
the divine love of Him who, upon the Cross, outstretched His arms to take us to Himself», p. 80, note 1. Blunt
gjengir den italienske teksten i sin egen hovedtekst.
8) Et tydelig eksempel på denne måten å tenke på, finner vi i Lutherteksten «Om Første mosebok ‑ prekener av
Martin Luther sammen med en undervisning om hvordan Moses skal læres». Her skiller Luther mellom to
måter som Gud taler til menneskene på, den ene er direkte fra himmelen, rik på prakt og herlighet; den andre
er den stillferdige opplysning i hjertet: « Dere har ofte hørt at det bortsett fra to ganger aldri er kommet noen
offentlig preken direkte fra himmelen, selv om Gud ofte ellers har talt med og gjennom mennesker her på
jorden, som f. eks. med og gjennom de hellige patriarkene Adam, Noa, Abraham, Isak, Jakob og andre, like
til Moses. Men med disse talte han ikke med slik prakt og herlighet, slikt ytre vesen, med offentlig utrop og
kunngjøring, som det skjedde disse to gangene. I stedet opplyste han dem i hjertet og talte gjennom deres
munn, slik Sakarias, far til Johannes, viser i sin lovsang når han sier: ’således som han talte gjennom sine
hellige profeters munn fra fordums tid av’». De to gangene Gud talte direkte fra himmelen, var da han ga
Israelfolket loven og på pinsedag. Disse begivenhetene skiller seg fra Guds henvendelse slik vi kjenner den
hos dagens forkynnere, sier Luther, hvor Gud verken lar seg høre eller se direkte, og hvor ordet ikke kommer
ned fra himmelen i alles påhør. Slik vil det fortsette inntil verdens ende. Som på pinsedag vil ikke Gud tale til
menneskene mer, «for den tredje gangen vil han komme selv med guddommelig herlighet, slik at alle skapninger skal sitre og beve for ham. Da vil han ikke preke for dem mer, ‑ de vil selv se og kjenne ham». Teksten
er gjengitt i Levende Luther. Et utvalg ved Inge Lønning, Oslo 1967, s. 109 ff. I Weimarutgaven gjengis teksten
i bind 24,1‑16.
9) Til Gislebertus’ skulpturarbeider i Autun, se D. Grivot et G. Zamecki, Gislebertus. Sculpteur d’Autun, Paris
1960.
		

HØSTNUMMER

27

10) Tundals visjon, overs. og med innl. og etterord av J.W.Dietrichson (Thorleif Dahls Kulturbibliotek), Oslo 1984
s. 59
11) Vesentlige endringer i synet på helvetes virkelighetskarakter finner sted mellom Tundalsvisjonen som ikke
plasserer noen navngitte personer i underverdenen, og f.eks. Dantes Divina Commedia hvor underverdenen
befolkes av personer som tilhører Dantes eget nærmiljø.
12) Le Goffs studier av skjærsilden er i denne sammenheng av stor interesse, se J. Le Goff, The Birth of purgatory, Chicago 1984. Le Goff viser tydelig, selv om han selv ikke interesserer seg for slike spørsmål, hvorledes
teologisk nyansering og differensiering i tenkningen omkring menneskenes faktiske skjebne etter dette livet,
fordrer en mer presis tenkning omkring underverdenens geografi. Karakteristisk for Tundalsvisjonen er
nettopp de meget flytende geografiske iakttagelser. Dette gjør det umulig å foreta en avgrensning av skjærsild
og helvete i forhold til hverandre. Når teksten ikke plasserer identifiserbare personer i denne underverdenen,
kan dette med rimelighet tolkes som uttrykk for manglende interesse for underverdenen som fysisk oppholdssted for faktiske mennesker.
13) Til teksten, se Aa. G. Blom, Ballader og legender fra norsk middelalderdiktning, Oslo 1971, s. 256‑260.
14) N. A. Dahl, Matteusevangeliet, del 2, 2. oppl., Oslo 1974, s. 292.
15) En tolkning av apsiden i S.Apollinare in Classe som utfyller den tolkning som gis her, gir jeg i «Aestheticism
A Challenge to Christianity», Studia Theologica 50 (1996) pp. 91 108. l artikkelens note 2 gis videre litteraturhenvisninger.
16) Se G.Hellemo, Adventus Domini. Eschatological Thought in 4’h Century Apses and Catecheses, Leiden 1989,
p. 112 med litteraturhenvinsninger i note 103 105.
17) Cyrill av Jerusalem viser tydelig hvorledes kristologiens skjult/åpenbart tematikk blir holdt sammen nettopp
gjennom den ene hyllest. I den 15. katekese sier han: «I sitt første komme ’tålte han korset, uten å bry seg om
vanæren’; i sitt andre komme vil han komme med ære, ledsaget av engleskare. Slik som vi sa ved hans første
komme: ’Velsignet være han som kommer i Herrens navn’, slik skal vi gjenta ved hans andre komme, idet vi
med englene tilbedende sier når vi møter vår Herre: ’Velsignet være han som kommer i Herrens navn’«. Se
Cyrill av Jerusalem, Katekese 15.1 (Migne, Patrologia Graeca 33. 869). Teksten er tilgjengelig i engelsk oversettelse i The Works of saint Cyril of Jerusalem, transl. by L. P. McCauley and A. A. Stephensen (The Fathers
of the Church 64), Washington 1970. Den 15. katekese som her er av spesiell interesse, finnes på s. 53-75.
18) Cyrrill av Jerusalem, Katekese 15.23 (Migne, Patrologia Graeca 33. 901)
19) Se særlig katekese 15.3-4.
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«ALT VI GJØR ER TEGN»
– OM TAIZEFELLESSKAPET

ARILD VØLLESTAD
Kirkens Bymisjon rogaland
arild.voellestad@ras.rl.no

Taize er en bitte liten landsby i Bourgogne.
Siden slutten av 1950-tallet er det blitt et betydelig vallfartssted, som i løpet av et år tar
imot hundre tusen mennesker. Ikke få av
dem har sekularisert, postkristen bakgrunn.
For mange er det først og fremst sangene
som har gjort Taize kjent. Denne artikkelen kommer imidlertid ikke til å handle
om sangene, men vil se på andre sider ved
Taizefellesskapets innhold.
TAIZE – «EN FELLESSKAPETS LIGNELSE»
Taizefellesskapet har aldri tatt sikte på å bli
et kirkesamfunn. Grunnleggeren, den sveitsiske reformerte presten Roger Schutz (broder Roger, 1915 - 2005), kalte Taize «en fellesskapets lignelse». Hans utgangspunkt var
smerten over den konfesjonelle splittelse,
slik han opplevde den i sin barndom, og slik
han ble utfordret av den under sitt teologistudium i Lausanne og Strasbourg på slutten
av 1930-tallet. Det er dette som er det historiske startpunktet for ordet forsoning, som
spiller så stor rolle i Taize. Broder Roger ville
skape forsoning ved å danne et felleskap av
mennesker som delte en lengsel etter kristen enhet. Dette tok sin spede begynnelse i
Taize sensommeren 1940. Konteksten var
det krigsherjede Frankrike, preget av «stor
tristhet», som broder Roger skriver seinere.
		

Ideen var imidlertid tidstypisk. Før og etter oppstarten av Taize hadde det rundt i
Europa oppstått flere klosterlignende fellesskap, gjerne med et eller annet protestantisk
utgangspunkt. Det er også lett å se likheten
mellom Taize og de kirkeøkumeniske bestrebelser i den samme perioden, som bl. a. førte
til dannelsen av Kirkenes Verdensråd i 1948.
Taizefellesskapet er ikke imot kirkeøkumenikken, men forhandlinger og læresamtaler
er ikke helt deres vei (og i praksis unngår de
ofte i dag å bruke ordet økumenikk). Taizes
vei er heller en søken etter kristen enhet
gjennom bønn og fordypning, i åpent møte
med vår tids mennesker. Siden de ikke er et
kirkesamfunn med bekjennelsesskrifter, er
det vanskelig å plassere dem konfesjonelt.
Debattene, som der også har vært tilløp til i
Norge, om Taizefellesskapet «egentlig er katolsk», springer etter min oppfatning ut av
et forsøk på å sammenligne usammenlignbare størrelser. «Alt vi gjør er tegn», sa en
Taizebror jeg nylig snakket med.
Broder Roger sa selv under et møte med
pave Johannes Paul 2. i 1980: «Jeg har funnet min identitet som kristen ved å forsone i
meg selv trosstrømninger fra mitt evangeliske opphav og troen til den katolske kirke».
Det er ikke vanskelig å få sympati for en
slik uttalelse. Men ikke desto mindre bør vi
spørre hvor realistisk dette er, og hvor styrken og svakheten ligger i en tilnærming til
kirkesplittelsens problem som er mer basert
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1)Bror, hva søker du?

liv. Dette er en vei som står i motsetning
til all menneskelig fornuft, men liksom
Abraham kan også du bare gå videre i
tro, ikke i syn. Og alltid er du sikker på at
den som gir sitt liv for Kristus skal finne
det igjen. Gå fra nå av i Kristi spor. Ikke
vær bekymret for morgendagen. Søk først
Guds Rike og dets rettferdighet. Overgi
deg selv, gi deg selv, og det skal bli deg gitt
et godt mål, rystet, stappet og breddfullt.
For du vil bli tjent med det mål du selv
bruker. Om du sover eller om du våker,
om det er natt eller dag, så spirer frøet
og vokser uten at du vet hvordan. Vokt
deg mot å stille ut din rettferdighet i
andres påsyn for å bli beundret. Når det
gjelder ditt indre liv, skal du ikke gi et
trist inntrykk, slik noen viser frem et
forpint ansikt for å bli lagt merke til. Salv
ditt hode og vask ditt ansikt, slik at bare
din Far som er i det skjulte kjenner ditt
hjertes innerste. Bli værende i enkelheten
og gleden, barmhjertighetens glede,
den broderlige kjærlighets glede…

Guds miskunn og fellesskap
med mine brødre.

Motta meg, Herre, og jeg skal leve,
og jeg gleder meg mens jeg venter

Måtte Gud fullføre i deg det
som han har påbegynt.

Bror, det er Kristus du nå skal svare
på de utfordringer han stiller: Vil
du, ved Kristi kjærlighet, vie deg
til ham med alt som i deg er?

på erfaring enn på lære.
UTDRAG AV «ENGASJEMENT
FOR LIVET»
For å gi et lite inntrykk av det jeg vil kalle
«Taizespiritualiteten», skal jeg nå presentere
utdrag av det løftet som brødrene avlegger
når de går inn i Taizefellesskapet. Det er antagelig det nærmeste man kan komme et «bekjennelsesskrift» for Taize, og gir slik sett uttrykk for viktige sider ved Taizefellesskapets
grunnlag. Det dreier seg ikke om en presteordinasjon, men om innvielse til livslang tjeneste for Taize, som her kalles «Engasjement
for livet». Innvielsesseremonien skjer vanligvis i den store «Forsoningskirken», og
prioren stiller følgende spørsmål til den
kommende bror (tallene er satt inn av meg,
og refererer seg til de punkter jeg nedenfor
vil kommentere):

Bror, du som overgir deg i tillit til Guds
miskunn, husk at Herren Kristus kommer
deg til hjelp i din svake tro og at han,
idet han engasjerer seg sammen med
deg, oppfyller for deg sitt løfte: Der er i
sannhet ingen som har gitt avkall på hus,
brødre, søstre, mor, far, kone, barn for
min og evangeliets skyld som ikke får det
hundre ganger igjen - i den herværende
tidsalder hus og brødre og søstre og
mødre og barn, men også forfølgelser, og,
i den tidsalder som kommer, det evige
30
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Det vil jeg
Vil du fra nå av virkeliggjøre
tjenesten for Gud i vår kommunitet,
sammen med dine brødre?
Det vil jeg
2)Vil du, idet du gir avkall på all
eiendom, leve med dine brødre ikke

bare i materielt fellesskap, men også
i de åndelige goders fellesskap ved at
du legger vinn på hjertets åpenhet?
Det vil jeg
Vil du, for å være mest mulig disponibel
til å tjene sammen med dine brødre
og for udelt å kunne gi deg selv til
Kristi kjærlighet, leve i sølibat?
Det vil jeg
3)Vil du, for at vi kan være et hjerte og en
sjel og for at vår enhet i tjenesten kan virkeliggjøres fullt ut, ta opp i deg kommunitetens
målsetninger slik de uttrykkes av prioren, i
det du husker på at heller ikke han er noe
annet enn en fattig tjener i fellesskapet?
Det vil jeg
Seremonien avsluttes med overrekkelse av
ring. Det meste av innholdet taler for seg
selv, men noen punkter vil jeg kommentere.
Om punkt 1: «Vit at en bror er der for å
lytte til deg».
Broder Roger prøvde hele veien å unngå
store ord. Men det hverdagslige ord «å lytte» («ecouter») er i Taize nærmest bærer av
en hel ideologi. Det betyr at man skal være
åpen og ikke-dømmende overfor sine medmennesker, lytte til deres situasjon, enten de
er brødre, pilegrimer eller hva som helst.
Om punkt 2: «Vil du, i det du gir avkall på
all eiendom, …»
Personlig eiendomsløshet var fra starten
av sett på som en nødvendig forutsetning.
Og fellesskapet går også lenger, ved at de
		

konsekvent nekter å ta imot gaver og donasjoner, noe som selvfølgelig gir dem en
egenartet form for uavhengighet. Men eiendomsløsheten springer ikke ut av askese eller forakt for skaperverket - tvert i mot sier
«Engasjement for livet» at «du skal ikke gi et
trist inntrykk».
Broder Roger skriver at ”du må forenkle
for å leve intenst. Da finner du «livets aroma» og «fattigdommens ånd består ikke i å
gjøre ting triste, men i å disponere alt med
fantasi, i pakt med skaperverkets skjønnhet». Fremfor «fattigdomsfanatisme» vil han
ha «saligprisningenes ånd», som utelukker
tristhet og tungsinn: «Hvis en enkel livsstil
blir et oppsamlingsbeger for bitterhet og fordømmelse av andre, hvor blir det da av gleden over dagen i dag?»
Men selv Taizefelleskapet må jo ha midler
for å få det til å gå rundt. Det får de ved den
kontingent som pilegrimer betaler for oppholdet (prismessig er den gradert etter om
man kommer fra rike eller fattige land), og
dessuten ved inntektene fra salget av egne
produkter: Bøker, noter, CD-er, dvd-er, keramikk og annet. Omsetningen av slike ting
er i dag ganske stor.
Løftet er i utgangspunktet livsvarig, men
ikke i streng forstand. Broder Roger sa at
«enhver er fri til å forlate fellesskapet når
Gud krever det». En av brødrene fortalte
meg likevel en gang at «når noen forlater fellesskapet blir vi andre fylt av sorg».
Om punkt 3: «Vil du, for at vi kan være
et hjerte og en sjel og for at vår enhet i
fellesskapet kan forenes fullt ut, ta opp i
deg kommunitetens målsetninger slik de

HØSTNUMMER

31

uttrykkes av prioren…..».
For moderne, demokratisk innstilte mennesker er dette et punkt som høres vanskelig ut, og skepsis mot lukkede prosesser er
det etter min mening alltid klokt å ha. Men
hvordan oppleves dette av insiderne? En
taizebror ordlegger seg slik: «Foran viktige
avgjørelser legger prioren øret ned til bakken og lytter til hva brødrene mener, og i den
fasen er det anledning til å si hva som helst.
Men når prioren etter dette har tatt sin beslutning, må vi følge ham. I samfunnet ellers
har man fagforeninger og høringsuttalelser,
men det ville ikke passe her, blant annet
fordi det fører til kamp for å oppnå flertall,
og en slik kamp ønsker vi ikke». Dessuten
gir en slik kamp ofte et fortrinn til de mest
taleføre og selvbevisste. Men broder Roger
regnet ikke automatisk med at de forsto
Herrens vilje bedre enn de stille i landet!
Broder Roger ble drept av en sinnsforvirret kvinne under en kveldsbønn i Taize i
2005. Men han hadde mange år før sagt til
broder Alois (den nåværende prior) at han
ønsket ham som sin etterfølger. Alle brødrene visste om dette siden 1998, så ved broder
Rogers dramatiske bortgang unngikk fellesskapet endeløse debatter om hvem som
skulle bli hans etterfølger.
FORHOLDET MELLOM INDRE
ERFARINGER OG INNSATS I VERDEN
Bevegelser med kontemplative målsetninger er blitt anklaget for å neglisjere sosialetikken. Dette ble f. eks. ofte hevdet under
«den sosialetiske vekkelse» i Den norske
kirke på 1970-tallet. Taizefellesskapet har
heller ikke gått klar av slik kritikk. Og det
er riktig at man må speide langt etter at
Taize direkte kritiserer samfunnsforhold
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i konkrete land, slik det av og til gjøres fra
Kirkenes Verdensråd - denslags er liksom
ikke Taizes «modus». Men samtidig er det
etter min oppfatning urimelig å hevde at
Taizefellesskapet bare vektlegger indre fred
og uutsigelig ro.
Studentopprøret i 1968 gjorde stort inntrykk på broder Roger og brødrene, både
i sine konkrete krav og som barometer på
endringer i ungdomskulturen. Men i stedet
for å komme med bastante resolusjoner,
lot Taizefellesskapet et par brødre bo i en
leilighet i Latinerkvarteret i Paris disse dramatiske måneder for å finne ut mer om hva
studentopprøret gikk ut på. Sekstiåtternes
fokusering på den tredje verden var
Taizefellesskapet forresten allerede fortrolig
med, ikke minst ved at broder Roger og broder Max (Thurian) hadde vært invitert som
ikke-katolske observatører under Det annet
vatikankonsil 1962-65, og der bl. a. blitt kjent
med Dom Helder Camara og mange andre
prester fra Latin-Amerika. Allerede tidlig
på 1950-tallet hadde et par brødre bodd i
den nærliggende gruvebyen Montceau-lesMines. De var inspirert av evangeliets tale
om «å gå ut to og to», og av den katolske arbeiderprestbevegelsen. Brødrene engasjerte
seg intenst for arbeidernes rettigheter, så
intenst de fleste dører etter hvert ble stengt
for dem! Videre var det brødre som bodde
i slumområder i Marseille og på steder i det
som vi kaller «den tredje verden». Slik virksomhet utenfor Taize er der også i vår tid, i
Bangla Desh, Brasil og Senegal. Poenget er
ikke tradisjonell misjon, men «nærvær».
I 1970 gav broder Roger ut boken «Lutte
et contemplation» («Kamp og kontemplasjon»). Han skriver: «Forenet i Kristus vet

du at kamp og kontemplasjon har en og
samme kilde: Dersom du ber, er det av kjærlighet, og dersom du kjemper for menneskeverdet til de mest marginaliserte, er det
av kjærlighet». Videre stiller han spørsmålet
«Hvordan forstå appellen fra de folk som
bor i de mørke land hvor døden hersker?»
Han svarer ikke i de politiske parolers språk,
men ved typiske «taizeord»: «Hvordan være
en surdeig av tillit og fred, for å komme ut av
spiralen med hat og frykt blant enkeltmennesker og folkeslag?»
Uttrykket «kamp og kontemplasjon» var
på 1970-tallet nærmest et slagord for Taize,
sammen med utrykket «makten i det provisoriske». Under noen treff som taizefolk tok
initiativet til i Peru, Colombia og Argentina
i 1973 kom de på sporet av basismenigheter
og frigjøringsteologi, og ble interessert. Men
som europeere hadde de problemer med å
forstå en del frigjøringsteologers optimistiske tro på kommunismen i forhold til det
de visste om av undertrykkelse i Sovjet og
Øst-Europa.
Artikkelsamlingen «Taize – ein Weltdorf
für innere Abentuer» (redigert av Klaus
Nientiedt, Herder forlag 2008) er en av få
bøker om beskriver Taizefellesskapet noenlunde kritisk-analytisk. I en artikkel om de
samfunnspolitiske dimensjoner ved Taize
skriver generalsekretæren for sentralkomiteen for tyske katolikker Stephan Vesper
følgende: «Når man leser broder Rogers
dagbøker, ser man hvor politisk dette mennesket var. Omtrent på hver eneste side nevner han rettferdighet, solidaritet, menneskeverd, menneskelige relasjoner, fattigdom,
hunger, vold».
Selv om en del Taizesamlinger kanskje
		

noen ganger tipper over i ensidig lengsel etter individuell sjelefred, synes jeg ikke det
gjelder Taizefellesskapet som sådan.
«PILEGRIMSFERD FOR TILLIT
PÅ JORDEN» - EUROPEISKE
STORBYSAMLINGER
Siden 1978 har Taizefellesskapet hvert år
rundt nyttårstider arrangert samlinger for
ungdom i europeiske storbyer, som på det
meste har samlet hundre tusen. Samlingene
er basert på privat innkvartering, noe som
ofte skaper unike møter. Noen taizebrødre bor og planlegger i den aktuelle byen
flere måneder på forhånd. Disse samlinger
er en del av det som Taizefelleskapet kaller
«Pilegrimsferd for tillit på jorden», og det
har i seinere år vært holdt i byer som Praha,
Warszawa, Hamburg, Milano, Geneve og
nå sist i Brussel. En sterk bivirkning er ofte
at lokale menigheter som i årevis har levd
nokså parallelt, bringes i kontakt med hverandre. Selve samlingene foregår normalt på
et eller annet messeområde, med oransje
Taize-bannere, levende lys, helgenbilder og
kors-ikon.
«Sammenslutningen av protestantiske
kirker i Frankrike» har lenge hatt et nokså
anstrengt forhold til Taize, med mistanker
om «snik-katolisering». Men da storbysamlingen i 2007 ble lagt til Calvins gamle stad
Geneve, måtte reformerte, evangeliske, ortodokse og katolske menigheter samarbeide
praktisk om å gi husrom til 40 000 ungdommer. Dette rapporteres å ha redusert de reformerte betenkeligheter overfor Taize betraktelig. Og den nåværende prior Alois kom
med følgende appell: «Hvordan kan vi være
troverdige i vår tale om en kjærlig Gud, hvis
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vi blir værende atskilt?» Samtidig som Alois
innser at «vi taizebrødre kan ikke bare skyve
teologiske differenser under bordet. Men vi
søker etter symbolske handlinger som svekker splittelsen mellom trossamfunnene».
Man kan tenke seg at ungdoms valfarting til storbytreffene eller til Taize reduserer deres kontakt med lokalt kirkeliv. Og
flere medgir at storbytreffene har et preg av
happening, og selve Taize ble av kritikere
på 1970-tallet kalt «en religiøs Woodstockfestival». Til dette sier broder Alois at «det
er viktig at den lokale kirke blir troens holdepunkt. Ellers blir troen noe helt individualistisk og kan ikke vokse. Troen trenger
det hjemlige kirketårn». Men er det ikke ønskelig, ja, nødvendig, at ungdom får øynene
opp for europeiske og globale dimensjoner
ved troen? Og i dagens sekulariserte Europa
er kristne ungdommer ofte en liten minoritet som blir møtt med uforstand av sine omgivelser når de prøver å redegjøre for sin tro.
Det å treffe mange andre i samme båt kan ha
stor betydning.
HVA KAN TAIZESPIRITUALITETEN
BETY FOR DAGENS NORSKE KIRKE?
Noen synes at Taizespiritualiteten med
sine stadige gjentagelser av enkle setninger
er bortimot innholdsløs. De som mener
det skal få lov å lete etter åndelig fordypning andre steder. Men etter å ha ledet pilegrimsreiser til Taize i ca ti år, ser jeg at
Taizespiritualiteten ikke minst treffer mennesker som er frostskadet av norsk strenghet
og pietisme – og fortsatt dreier det seg om
ganske mange mennesker.
Norsk kristendom har de siste hundre
år mottatt sterke impulser fra England og
34

NYTT NORSK KIRKEBLAD 6 2009

USA, og mange ser fortsatt for seg at fornyelse primært hentes derfra. Dette har ofte
vært kombinert med en sterk fremheving
av norsk misjons innsats i den tredje verden.
I dag skal det i rettferdighetens navn sies at
mye misjonsinformasjon er mer nyansert.
Men likevel er der etter min fornemmelse
tidvis et noe spesielt åndelig verdensbilde
i omløp. Nemlig at Europa på en merkelig
måte ikke angår oss, eller på et vis er utdatert, eller at «lysestaken er flyttet». Og det er
riktig at Europa i vår tid på mange vis fortoner seg som et sekularisert, postkristent
kontinent. Men samtidig er det en kontekst
som ligner på vår norske, og som sådan lærerik. Kontakt med Taize kan virke stimulerende her.
På samme måte som valfartingen til Taize
og de årlige storbysamlinger skaper konkrete økumeniske møter og kontakter, kan
samarbeid rundt taizekvelder i norske menigheter være en konkret anledning til lokal
økumenikk, drevet nedenfra.
Videre kan taizespiritualiteten være viktig i norske menigheters ungdomsarbeid, og
en del steder har jeg inntrykk av at dette har
kommet et stykke på vei. Taizefellesskapet
selv prioriterer å være et sted for unge mennesker (la oss si opp til 30 år – konfirmanter
tror jeg er i yngste laget, iallfall når det gjelder å reise ned dit). Men for at ungdommen
skal bli grepet, trengs det vel noen voksne
som har en adekvat forståelse av hva Taize
er?
Ellers er Taizefellesskapets materielle
nøkternhet, kombinert med glede over skaperverket, meget aktuell i møte med forbrukersamfunnets utfordring. Til tross for at vi
teoretisk har visst dette i mange årtier, har

denne utfordring i kirken en egen evne til å
bli forbikjørt av andre såkalt viktigere saker,
særlig knyttet til samlivsspørsmål. Det samlede åndsinnhold fra Taize kan spre folks
etiske fantasi også til naturvern, sosialetikk
osv, og koble dette til en spiritualitet, ikke
bare til politikk. For all del, Taize er ikke de
eneste som kan bidra til dette, men mange
steder tror jeg Taize i sin enkelhet kan være
en velegnet ingrediens.
Når man snakker med folk som går på
Taizebønner her eller der i Norge, er omkvedet ofte at «her finner jeg roen» og «det
er så godt å slippe preken». Slike svar er
ikke uventet. Vi lever i en tid hvor folk har
et enormt sug etter sjelefred, og mange er

dessuten trøtte av prekener (det vil si det er
jo dårlige prekener folk er trøtte av). Ut fra
dette skjønner jeg at den meditative auraen
rundt Taizesangene for mange blir hovedsaken. Jeg vil likevel oppfordre folk til ikke
å stanse der, men gå videre og la seg utfordre av den kristendomsforståelse som sangene springer ut av. Slett ikke alle de mennesker som oppsøker taizearrangementer
går rundt og grubler over kirkesplittelsens
problem! Men i sitt arbeid for kristen enhet
har Taizefellesskapet utviklet en form for inkluderende kristen «lavterskelspiritualitet»,
som for ganske mange taler til både følelse,
tanke og samfunnsansvar.

INNSPILL

HELSE TIL DE PAPIRLØSE
GYRID GUNNES

Kapellan i Hamar Domkirke
gyrid.kristine.gunnes@kirken-hamar.no

Kirkens Bymisjon åpner et helsetilbud for
papirløse immigranter. Hvordan skal man
forstå denne handlingen? Eller rettere sagt:
hva er denne handlingen? Frp kaller dette
tilbudet for udemokratisk, en undergravning av lovlig fattende vedtak, vedtak bygd
på retningslinjer fastsatt av folkevalgte politikere. Selvsagt har Frp rett. Men kanskje tar
Frp feil, selv om de har rett? Kanskje går det
an å legge en fortolkningshorisont på dette
tiltaket som forstår det som uhyre viktig,
ikke bare for flyktningen, men også for det
		

øvrige samfunnet. Og dette: ikke på tross av
at Frp har rett. Men på grunn av at de har
rett.
Jeg tenker her på nåden. Kirkens
Bymisjons helsetilbud kan forstås som nåde.
Nåde er mest brukt som et teologisk begrep,
i vår lutherske tradisjon ofte forstått som
Guds tilgivelse for menneskenes synder.
Men nådebegrepet kan også brukes som en
politisk term, som et analytisk begrep som
forsøker å beskrive forholdet mellom lov
og lovens overskridelse, i form av evne og
vilje til å vise godhet som loven ikke krever.
Denne bruken av nådesbegrepet ligger nærmere Jesu bruk av ordet enn det innholdet
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Kirken har gitt ordet.
En av dem som har forsøkt å reflektere over nåde som politisk begrep er Felix
Ensslin, sønn av RAF-grunnlegger Gudrun
Ensslin. I Klassekampen 16.10.07 skriver
han om hvordan nåde kan forstås som en
«dimensjon ved det politiske». Nåde er det
som setter spørsmålstegn ved lovens suverenitet, ved lovens evne til å gi det siste og
endelig svaret på hvordan samfunnet skal
se ut. Dette er et fellestrekk nåde har med
terroren, Han spør: «Hva har nåde og terrorisme til felles? Begge er ubegrunnet og
henviser dermed til dimensjonen av en suveren handling utenfor det bestående samfunnssystemet. Nåden fullbyrder riktignok
unntaket fra loven, mens terroren har som
mål å ødelegge den. Likevel tydeliggjør både
nåden og terroren lovløsheten i lovens hjerte.» Men det er også en himmelvid forskjell:
«Mens terroren kjennetegnes av at den vil
oppnå entydig suverenitet, beholder nåden
sin tvetydighet: Nåden utøver en suveren
makt som står utenfor enhver rett og norm.
Men den opphever ikke loven - den avsetter den bare midlertidig.» Nåden er derfor
ikke lovens fiende, den er snarere dens venn,
dens fantasi, dens drøm.
Men er ikke nåde dypest sett karneval?
Karnevalet er den ufarlige nåde. Karneval
er nåde som ikke gjør vondt, når alt er som
før dagen etter festens slutt. Er Bymisjonens
helsetilbud å «leke» velferdsstat for alle? Nei,
helsetilbudet er ikke karneval eller lek, av to
grunner: Fordi det faktisk gir hjelp til mennesker som ellers ikke ville fått det. Og fordi
det faktisk koster Bymisjonen, i form av
økonomiske ressurser. Kostnaden handler
også om upopularitet og kritikk som igjen
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kan resulterer i mindre gaveinntekter. Mens
karnevalets fest ikke endrer hverdagen, er
helsetilbudet nettopp en handling som går
inn i hverdagen, og blir der.
Bymisjonens tilbud til ulovlig asylsøkere
er nåde, helt konkret for de menneskene
som ellers ikke ville mottatt et tilbud. Men
det er også nåde som en dimensjon ved
det politiske, som Esselin sier, ved å avsette
loven. Det er nettopp denne avsetningen
av loven Frp er opptatt av. Men kanskje er
nettopp avsetningen av loven i glimt, i lommer av samfunnet, en nødvendighet for at
loven ikke skal bli tyranni. Nåde som lovens
fantasi, dens drøm, viser oss lovens kontingents, dens karakter av å være konstruert, og
derfor åpen for endring. Esselin sier: «Nåde
og terror: Begge innehar den foruroligende
og ubekvemme muligheten av at verden, slik
som den er, ikke er det siste ordet, ikke det
eneste logos det kan skapes realitet av. Derfor
utfordrer nåde ikke bare terroren, men også
den ’normale’ rettferdighetssans.»
Nåde som dimensjon ved loven avnaturaliserer loven og plasserer den inn i en politisk kontekst, som et produkt av historie
og menneskelige handling. Det betyr at den
også kunne vært annerledes, at en annen
lov er mulig, en lov som ikke skilte mellom
statsborgere slik vi gjør det i dagens nasjonale og internasjonale lovverk, et avtalesystem
hvor ikke Dublin-avtalen fantes. Esselin sier
det slik: «En annen verden er mulig, skrev
Derrida. Enhver politikk som glemmer dette,
glemmer i grunnen seg selv. Politikken kan
ikke tillate seg å fortrenge den forferdelige
dimensjonen som både nåde og terror henviser til – om den ikke nettopp ønsker å opprettholde denne syklusen. Nådeshandlingen,

hvis den realiseres, henviser allerede i seg
selv til en forestilling om at verden, slik som
den er, ikke er den eneste tenkelige – kanskje
heller ikke den virkelige ønskelige.»
Bymisjonens helsetilbud til flyktinger forstått som nåde er derfor en hyre viktig handling. Den er viktig for det enkelte menneske
som får medisinsk hjelp og som ellers ikke
ville fått det. Men den er også viktig nettopp

fordi Frp har rett: Det er en handlig som
avsetter loven midlertidig. Ved å gjøre det –
innenfor etisk gjennomtenkte rammer – er
helsetilbudet et tegn, på at loven om at noen
mennesker er statsborgere og noen mennesker ikke er det, ikke er den eneste måten å
organisere å organisere verden på.

INNSPILL

LESE DE
VIKTIGE TEKSTENE
KRITISK GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL NY
TEKSTBOK FOR DEN NORSKE KIRKE

PAUL SKULAND

Prost i Nord-Gudbrandsdal
paul.skuland@sel.kirken.no

KRITERIER FOR UTVELGELSE AV TEKSTER
Når det skal velges ut tekster til en ny tekstbok, mener jeg at det er viktig å finne de
«viktige» tekstene. Dette har så vidt jeg kan
se ikke vært fokusert på verken i forarbeidet
til de nye tekstrekkene, eller i utvalget som
nå foreligger til utprøving. I forslaget fra
Underutvalg 2 (UU2) legges det stor vekt på
at helst alle Bibelens skrifter skal være representert, og at temaene skal spres mest mulig.
Det legges vekt på egnethet til høytlesning,
kjønnsinkluderende språk, passelig for barn
osv, men ingenting om viktige og sentrale
tekster.
		

Dette vises også i utvalget av tekster.
Mange av de skriftstedene som har stått mest
sentralt i vår kirke skal ikke leses. Dette gjelder først og fremst blant de såkalte «lektietekstene», men også sentrale tekster fra Det
gamle testamentet (GT) er ute. I forslaget til
nye tekstrekker går man inn for at man kan
velge fritt fram om hvilke(n) av tekstene for
søndagen det skal tales over. Derfor blir også
de såkalte lesetekstene viktigere enn før. (Når
det gjelder sammensetningen av tekstene for
de enkelte dagene i kirkeåret og utvalget av
evangelietekster, er dette en annen debatt
som jeg ikke tar opp i denne artikkelen.)
Det er viktig å ikke undervurdere betydningen av tekstrekkene. Det er mange som
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leser søndagens tekster, også blant dem som
ikke går til kirke. Av de som går til kirken,
eller følger gudstjenester på radio og TV,
forbereder mange seg ved å lese tekstene. Vi
som forbereder gudstjenester nesten hver
uke leser tekstene tidlig. Vi bruker dem gjerne til andakter på institusjoner og i kirkelige
handlinger tidligere i uken. Vi lever med
disse tekstene hele uka. Det blir ofte ikke lest
så mange andre tekster verken av oss prester
eller av det oppegående lekfolket. Dermed
blir det utdraget av Bibelen som tekstrekkene representerer, det utvalget mange får
med seg.
Vi har sett en utvikling de siste årene
med at vi får langt flere som går i kirken
bare noen få ganger i året, og langt færre
som følger gudstjenester jamt fra søndag til
søndag. Dette gjør at det i dag blir meget tilfeldig hvilke bibeltekster de får med seg, og
enda mer tilfeldig i forslaget til nye tekstrekker. Det er like ofte helt ubetydelige tekster
fra ubetydelige skrifter man vil få høre, som
sentrale tekster for vår kirke og vår teologi.
Jeg mener derfor at det er de viktigste tekstene som bør brukes mest. Dette bør bli et
hovedkriterium for utvalg av tekster til vår
nye tekstbok.

LEKTIETEKSTENE
Jeg ønsker ikke å gå inn i debatten om ekte og
uekte Paulusbrev, men slår fast at de tidligste
(og helt sikkert ekte) Paulusbrevene har i
hele vår kirkes historie vært langt viktigere
enn de senere. Det viktigste er selvfølgelig
Romerbrevet, deretter Første Korinterbrev
og Galaterbrevet. Hele vår lutherske kirke,
kan vi si, er et resultat av Luthers lesing av
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Romerbrevet, spesielt de åtte første kapitlene. Disse eldste brevene handler om oppbyggingen av den første kristne kirke og om
grunnleggende teologiske problemstillinger.
De senere brevene handler i langt større
grad om indrekirkelige forhold. Her er det
selvfølgelig også viktige problemstillinger
for oss, men i mye mindre grad.
De katolske brevene ble problematisert allerede av Luther. Han spør om de står i motsetning til Paulus og hans teologiske tenkning. Dette har bare blitt forsterket siden da.
Johannes Åpenbaring er blitt grundig plukket fra hverandre de siste to hundre år av bibelforskning. Vi vet at den i hovedsak handler om forholdet til romerriket og den nære
historien for 2000 år siden. Den blir dermed
nesten ubrukelig dersom ikke tekstene forklares meget grundig. Apostelgjerningene
går det også an å stille mange kritiske spørsmål til. Jeg ser at en del moderne forskere daterer den så sent som på 130 tallet. Uansett er
den tydelig en idyllisering og glorifisering av
Paulus og den første kirke som delvis står i
motsetning til Paulus egne skrifter. Når UU2
og NFG har satt opp Apostelgjerningene
som det eneste skrift som man kan lese i
sammenheng, undrer det meg meget. I vår
lutherske kirke burde det vært Romerbrevet,
i hvert fall kapittel 1 – 8.
En grafisk oversikt over tekstrekkene, der
jeg også tatt med den nye svenske tekstboken som ble valgt som hovedmodell for vår
nye, viser at de tidlige Paulusbrevene er representert med 68 tekster i de nye rekkene,
sammenlignet med 54 (pluss 30 tilleggstekster) i nåverende rekker. Tilsvarende tall for
senere Paulusbrev, som er representert med
66 tekster i nye tekstrekker, sammenlignet

med 37 (pluss 26 lesetekster). De katolske
brevene er representert med 61 tekster i nye
tekstrekker mot 36 (pluss 23). Prosentallene
for hvor stor del av det enkelte brev som brukes er som følger:
Eldre Paulus: Filipperbrevet 48%,
Romerbrevet 34%, 1. Korinterbrev 27%, 1.
Tessalonikerbrev 27% og Galaterbrevet 18%.
Deutropaulinske: Efeserbrevet 70%, 2.
Korinterbrev 34%, Kolosserbrevet 34%, 1. 2. Tim + Titus 21% og 2. Tessalonikerbrev
15%.
Andre: 1. Johannes 55%, 1. - 2. Peter
46%, Jakob 41%, Apostelgjerningene 35%,
Hebreerne 20% og Åpenbaringen 16%.
Jeg vet at mange med meg lenge har
vært kritisk til de gamle tekstrekkene. Det
var derfor med stor forventning vi mottok
de nye rekkene. Når det så viser seg at tendensen bare har blitt forsterket, blir man litt
fortvilt. Hvis vi ser bort fra tilleggstekstene,
som nesten ikke ble brukt, kommer vi fram
til, etter at vi har justert for økningen fra 2 til
3 rekker: De eldste (ekte) Paulusbrev har blitt
redusert med 17 %. De såkalt deutropaulinske brevene har økt med 19 %. De katolske
brev har økt med 14 %, Apostelgjerningene
økt med 5 % og Åpenbaringen økt med hele
43 %. Da har jeg heller ikke regnet med de
7 x 3 gangene i Påsketiden man kan velge
å lese Apostelgjerningene i stedet for GTtekster. De svenske tekstrekkene har i og for
seg samme tendensen, men på langt nær så
utpreget.
Jeg har også sett på hvor stor del av de forskjellige skriftene som er blitt brukt. (Antall
vers i forhold til alle vers i skriftet.)
Det er påtagelig at Romerbrevet her kommer på delt sjuende plass. 1 Korinterbrev
		

ligger enda et hakk bak og Galaterbrevet
nesten helt sist. Hvorfor brukes disse skriftene så lite? De er åpenbart de mest brukte
skriftene (ved siden av evangeliene) i luthersk teologi. Skal den teologiske tenkningen
fjernes fra «folkekirken» og legges et annet
sted?
Hvorfor Efeserbrevet? Efeserbrevet er
blitt brukt desidert mest i forhold til sin
størrelse i hele tekstboken. Dette skriftet er
ikke særlig viktig i teologihistorien. Det har
ingen spesielt lesbare avsnitt. Det er ikke
spesielt barnevennlig eller kjønnsnøytralt.
Jeg bare undres?
Hvorfor så stor prosent av de katolske
brevene og hebreerbrevet? Disse har åpenbart en annen teologisk innretning enn
Paulus og evangeliene. Luther var jo skeptisk til dem. De krever ofte en ganske stor
kirkehistorisk og sosialhistorisk kunnskap.
Dermed må de ofte forklares så mye, at det
ikke blir tid og rom til å forkynne ut fra dem
i en moderne gudstjeneste.

TEKSTENE FRA DET GAMLE
TESTAMENTET
Når vi ser på forslaget til de nye GT tekstene,
kan vi se en klar forskyvning over på historiske tekster. Det blir langt færre poetiske
tekster som skal leses. Det blir også en god
del færre profetiske tekster. Det er også oppsiktsvekkende å se hvordan tendensen her
er motsatt av den svenske tekstboken, som
UU2 framhever som et forbilde. Det ser ut
som om det valget man har gjort ved å legge
inn en poetisk tekst som skal synges ved
hver gudstjeneste, har ført med seg at de
er tatt ut av lesetekstene. Dette kommer på
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tross av at Salmenes bok har vært en av de
mest brukte og sentrale tekstene fra hele GT.
Når det er satt opp fortellertekster for alle
dagene i tekstboken, medfører det selvfølgelig en god del fra de historiske skriftene. Her
har man imidlertid valgt å ta med de aller
fleste av disse tekstene i lesetekstene også. Er
dette nødvendig?
De profetiske tekstene har opp gjennom
historien generelt vært viktige, ikke minst
i synet på urettferdige samfunnsstrukturer, og selvfølgelig ved sine profetier om
Messias. Messiasprofetiene har allerede nå
klart overvekten av profettekstene. Dette
forsterkes ytterligere i forslaget ved at nesten
halvparten av dem er hentet fra Jesaias, og
overvekten av disse igjen fra deutro- og trito- Jesaias. Dette problematiseres ytterligere
av at moderne teologi i hovedsak betrakter
disse tekstene som utsagn om Israels folk,
og ikke som profetier om Messias. Jeg er
sterkt kritisk til dette utvalget og mengden
av profettekster. Jeg er også sterkt kritisk til
at de poetiske tekstene har blitt redusert som
lesetekster. Her er noen av de mest sentrale
og viktige tekstene for vår kirke, som derfor
også burde leses og tales over.
UU2 har diskutert grundig hvorfor de har
valgt å ta vekk fortellingen om Abrahams
nesten-offer av sin egen sønn. Heller ikke
her har man vurdert om teksten er viktig i
vår forståelse av hvem Gud er, eller om lydighetstenkningen i GT. Det er vel ingen av
oss som «liker» denne fortellingen, men den
er altfor viktig til ikke å bli lest og talt over.
Jeg berømmer UU2 gjerne for å ha tatt med
andre fortellingstekster fra GT som ikke har
vært med tidligere, som fortellingen om når
Abrahams eldste sønn Ismael blir født. Dette
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er en viktig tekst, ikke minst i vår dialog med
Islam. De fleste av de historiske tekstene har
en Gudsforestilling som er ganske annerledes enn den Jesus viser oss i evangeliene.
Mange av dem er viktige i vår forståelse av
det jødiske folk, og dermed også Jesus. Vi
vet imidlertid hvordan de er blitt brukt til å
framheve loviske og andre uønskede teologiske retninger. Bruk av slike tekster synes
heller å øke enn å avta.

OPPSUMMERING
Kan og bør vi plukke ut de viktigste skriftene
og lese mest fra dem? Hvilke kriterier skal
vi i tilfelle bruke? Det synes åpenbart at vi i
en luthersk kirke må se på hva Luther mente
og tenkte. Den moderne Bibelforskning har
også gitt nye innspill og forståelse i forhold
til de enkelte skrifter og skriftsteder. Vi har
fått nye tanker og bidrag fra den verdensvide kirke, ikke minst fra frigjøringsteologi og
kontekstuell teologi. Det har lenge vært en
klar enighet om at de eldste skriftene er de
viktigste. Vi har etter hvert fått en større og
større enighet om tidfesting av de forskjellige skriftene, og dette burde også gi utslag i
våre tekstrekker.
Er utvalget av tekster i forslaget foretatt ut fra et bestemt teologisk ståsted? Ved
en så tydelig merbruk av deutropaulinske
og katolske brev, av den økte bruken av
Apostelgjerningene og Åpenbaringen, og
av den tydelige overgangen fra profetiske og
poetiske skrifter til de historiske skriftene i
GT, kan man få mistanke om dette. Det er
lettere å argumentere for en konservativ
teologi med denne vektleggingen på senere
NT-skrifter og GTs historiske skrifter. Dette

blir stående i kontrast til hovedtenkningen
bak de nye liturgiene og Kirkemøtets klare
intensjoner med denne.
Den norske kirke har tydelig endret teologisk ståsted over mot en tydeligere og tydeligere folkekirketeologi. Vi er midt inne i
en demokratiseringstid. Vi endrer liturgiene
våre. Det er de døpte som er våre medlemmer, og er de som skal bestemme. Alle deler
av vår organisasjon og våre liturgier må trek-

		

ke i samme retning. Forslaget til ny tekstbok
for Den norske kirke trekker feil vei ved sitt
tekstutvalg. Rammene som er satt for tekstboken er gode. Det samme gjelder intensjonene UU2 og NFG har trukket opp med ett
unntak; at de ikke har diskutert hva som er
viktige tekster. Jeg tror ikke det er mulig å
rette opp dette med enkle justeringer. Det
er derfor antagelig nødvendig å sette ned et
helt nytt utvalg og starte helt på nytt.
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BOKANMELDELSE

LIDIO

- en uvanlig historie

Johnny Cash synger i sangen «The Wanderer»: I went out walking
with a bible and a gun, The word of God lay heavy on my heart, I was
sure I was the one. Lidio Dominguez er også en mann som vandrer
rundt, bare uten pistol – men det er bare så vidt. Dersom temaer som
geriljavirksomhet og rettferdig vold, nyere latinamerikansk historie,
frigjøringsteologi og sosialisme, religion og politikk, jordløse bønder,
flyktninger i Norge, katolske hierarkier og kirkelig (av)makt vekker
interesse, bør du lese Ole Jakob Lølands bok Lidio, en uvanlig historie.
På en troverdig og journalistisk måte gir boka et innblikk i livshistorien til personen Lidio Dominguez. Tittelen må sies å være et kraftig
understatement, for historien om Lidio er ganske mye mer enn uvanlig – den er ekstraordinær. Lidio Dominguez er prestestudenten fra
Paraguay som ble katolsk diakon, pavelig rådgiver, subversiv «kommunist», motstandsmann og geriljasympatisør, flyktning og trygdemottaker på Hønefoss, for så å ende opp som presidentrådgiver i dagens
Paraguay.
Kampen for de fattige og for rettferdighet fører Lidio inn på presteseminaret i Buenos Aires, og videre inn i en kirke som slites mellom å
ville beholde privilegier og diktaturers vennskap på den ene siden, og
fattigfolks tillit og egen integritet på den andre siden. Lidio har derimot valgt side. «What would Jesus do?», blir mer enn et armbånd for
ham. Fortellingen om Lidios liv blir til en fortelling om en mann som
tar opp sitt kors for å følge Jesus – nærmest bokstavelig talt. Hans kamp
for rettferdighet og kjærlighet til folket er en kamp som får tortur som
ytterste følge. For Lidio er det ingen veier utenom, ingen lettvinte
kompromisser når man er en Jesu disippel. Sånn sett er det også fortellingen om en radikal kallsforståelse i en radikal kontekst. Støtte til
væpnet motstandskamp og et virke blant jordløse bønder og arbeidere
42

NYTT NORSK KIRKEBLAD 6 2009

i byslummen kan virke fremmedgjørende eller ekstremt for mang en
nordmann. Men Lidio overbeviser om at dette er tro, håp og kjærlighet. Vi har godt av å bli minnet på at verden også er ekstrem.
Etter en strabasiøs flukt ender Lidio og familien opp som flyktninger på – av alle plasser på jord - Hønefoss. Med det tegner også boka et
interessant bilde av norsk flyktning- og integreringsvirkelighet sett fra
flyktningens perspektiv. Det er rørende å lese om mottakelsen Lidio får
på Hønefoss som første flyktning i bygda, med et lokalsamfunn som
stiller opp og utstyrer familien med tv-apparat og ullklær. Det var den
gang da, og en trist påminnelse om at det norske samfunnet har tapt
sin uskyld. Det får man bekreftet til fulle når Lidio få år etter må skifte
navn til Nils Myrland for å i det hele tatt bli kalt inn til jobbintervjuer.
Skildringen av en pavelig rådgiver, passivisert og anonymisert av velferdsstatens byråkrati på Hønefoss, sier mye om en flyktnings ensomhet og følelse av å ikke bli forstått – en katolsk sommerfugl i et vinterland hvor folk tror kardinal er et snusmerke de ennå ikke har prøvd.
Løland er en informert forfatter og har benyttet seg av et rikt kildemateriale. Boka er derfor også et lærerikt stykke nyere latinamerikansk kirke- og politikkhistorie – sett nedenfra. For Løland er som
frosken – samfunnet sees fra det lavere sjikt, perspektivet er normativt,
det er Lidios virkelighet og versjoner av historien vi får presentert. Og
det legges det heller ikke skjul på. På den måten er ikke boka vanlig
historieskrivning. Den søker ikke å gi uttømmende svar på historiske
hendelser. Den er et personlig vitnesbyrd godt akkompagnert av historiske opplysninger. Lidios møter med Ratzinger og Bondevik hadde
helt sikkert blitt fortalt annerledes av de sistnevnte herrene selv. Men
deres versjon får vi ikke høre, for det er Lidio som har ordet. Og det
er skvært nok. Historieskrivning har aldri vært et konsensusprosjekt.
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Dette inviterer også til refleksjon over hva slags sjanger boka egentlig tilhører. Av og til kan man som leser lure på hva som er Lidios tanker og hva som er Lølands fortolkning. Er boka biografi, beretning, vitnesbyrd eller ghost writing? På mange måter er den en blanding av alle
disse. I tillegg er den også en preken: En disippels liv redigert i ordnet
rekkefølge og langt på vei fortolket i teologiske kategorier av en prest i
Den norske kirke. Lidio lever sammen med sitt folk, ofrer kroppen sin
for sine venner, blir torturert og gjenoppstår.
Boka er godt disponert og språket flyter godt. Den er vanskelig å
legge fra seg når man har begynt å lese den, og det er som alltid et godt
tegn. Boka anbefales for både lek og lærd!
Anmeldt av Sven Thore Kloster
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