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Den norske
kirke til folket

Etter tabloidavisene eller Frps retorikk å dømme skulle man tro at de
fleste innvandrerne til Norge er muslimer. Men de nevnte meningsytrerne gir også i denne saken et ganske feilaktig bilde av virkeligheten. Innvandreren er ikke først og fremst muslim. Hun er ofte kristen.
Selv om det er vanskelig å måle slikt, regner man med at om lag 40 %
av ikke-vestlige innvandrere er kristne – dvs. kommer fra land hvor
majoriteten av innbyggerne tilhører en kristen kulturkrets. Inkluderes
innvandrere fra vestlige land i regnestykket, stiger prosentandelen betraktelig.
På mange måter er det interessant at mange av innvandrerne er
kristne, og på mange måter er det ikke så interessant. Én av de tingene
som burde vekke interesse er at det norske kirkelandskapet forandres
som følge av kristne innvandrere.
For de færreste kristne innvandrerne er lutheranere, og de færreste
ender opp som medlemmer i Den norske kirke. Mange organiserer
seg i egne innvandrermenigheter – faktisk også de som er lutheranere
(det finnes egne lutherske innvandrermenigheter i Norge for blant annet tyskere, svensker, finner, islendere, amerikanere, etiopiere, eritreere, iranere, og kinesere.) De fleste innvandrermenighetene er derimot
ikke-lutherske, og fyller hele den konfesjonelle skalaen fra postpentekostale varianter til ortodokse. Bare i Oslo regner man med at det er
over 50 innvandrermenigheter. I København går hver tredje gudstjenestedeltaker i en innvandrermenighet.
At størsteparten av de kristne innvandrerne til Norge ikke føler tilhørighet til Den norske kirke, har nok mange forskjellige forklaringer.
Like fullt bør Den norske kirke gå i seg selv og spørre hva den kan gjøre
annerledes for å være mer åpen og inkluderende – som det heter på
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fint. Det forplikter nemlig å ha et så ambisiøst navn som Den norske
kirke har. Når hver 9. nordmann nå har innvandrerbakgrunn, må man
spørre seg om Den norske kirke klarer å leve opp til sitt navn og favne
det nye folket. Flere av de kristne innvandrerne må ønskes velkommen
og inkluderes i Den norske kirke for at denne skal forbli en folkekirke
– også i morgendagens Norge.
At innvandrere i de større byene ofte organiserer seg i egne språklige og kulturelle menigheter, er ikke så rart. Det skal ikke mer til enn
et sideblikk til våre egne innvandrermenigheter i utlandet – sjømannskirkene – for å forstå disse mekanismene. At innvandrere danner
egne menigheter, betyr ikke at Den norske kirke ikke trenger bry seg.
Snarere tvert imot. Kirkelandskapet utvides, og økumenisk samarbeid
og kontakt blir desto viktigere. I mindre byer er de tradisjonelle norske
kirkene ofte det eneste alternativet til kristne innvandrere som søker
menighetsfellesskap – på småsteder er det kanskje bare den lokale soknekirka. Da må det mer enn økumenisk samarbeid til. Da må man
aktivt ønske velkommen inn – det holder ikke å henvise til nærmeste
pinsemenighet.
Dette bladet definerer seg som et folkekirkelig blad. Det har vært en
sterk folkekirkelig tradisjon å vektlegge dåpen som eneste og fullverdig
medlemskriterium i kirka. Hva betyr dette i møte med kristne innvandrere som relativt sjelden er lutheranere? Det betyr blant annet at man
strengt tatt ikke må være lutheraner for å være med i Den norske kirke
– det holder å være døpt.
Alle mennesker og alle innvandrere angår kirka – også dem med
annen trostilhørighet. Derfor er mange menigheter engasjert i religionsdialog, og det er bra. Fortsett med det! Men de kristne innvandrerne angår altså kirkene i Norge på en særlig måte. Grunnleggende
sett dreier dette seg om kirkas troverdighet. Det handler om åpenhet,
gjestfrihet og om å vise omsorg ovenfor de som er fremmede i landet.
Men det handler også om mye mer. Kristne innvandrere hjelper oss å
løfte blikket opp fra vår hjemlige og nasjonale horisont. Medlemmer
av den verdensvide kirke deiser ned i fangene våre og forteller oss at
vi er del av et større fellesskap, og at det er mange måter å være kristen
på. De beriker mangfoldet og tilfører nye stemmer, nytt engasjement
og nye perspektiver. Kristne innvandrere beriker vår kristne selvforståelse.
Vi er glade for at Kirkemøtet nå tar tak i denne muligheten, og
drøfter saken Kristne innvandrere og menighetene i Norge. Det må
2 	NYTT NORSK KIRKEBLAD 7 2009

både holdningsendringer og konkrete og målrettede strategier til for
at flere innvandrere inkluderes i Den norske kirke. Ting skjer som
kjent ikke av seg selv. Kirkemøtet drøftet for eksempel integrering og
innvandring i 2006, og kom med masse godord om integrering. Like
fullt hadde ikke en eneste av kandidatene i årets bispedømmerådsvalg
innvandrerbakgrunn. Det taler for seg selv, og viser at noe må gjøres.
Vi ønsker Kirkemøtet lykke til med drøftingene, og menighetene og
bispedømmene lykke til med jobben.
Sven Thore Kloster
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ADVENT
Valborg Orset Stene
Studentprest Høgskolen i Oslo
Valborg-Orset.Stene@hio.no

Advent er noe for seg selv. En egen tid. Fire
søndager på rekke og rad, eller i en krans.
Tjuefire dager telles ned fram mot jul, ved
hjelp av luker i en kalender eller gaver på en
snor. Advent har sine egne tegn: adventsstjerne, adventsfrokost, hygge i mørket, lilla
duker og lys.
Markeringen av adventstida begynte for
alvor på slutten av det 5. århundre, som en
forberedelse til juletiden, slik fasten var en
forberedelse til påsken. Gjennom middelalderen ble kirkeårets vekslinger mer etablert,
og advent fikk sine egne tekstperikoper.
Lengden varierte til å begynne med, eldre
kalendere viser både seks og fem søndager
i advent. Det er usikkert når skikken med
adventskrans ble vanlig. Opprinnelige symboliserer den Kristi kongekrone og dermed
samles lidelse (bots- og fastetid) med seier
og kongsmakt (glede og fest) i ett og samme
symbol.
Kanskje har de rett de som hevder at
advent ikke lenger er noe for seg selv. Den
har blitt mer og mer lik tiden etterpå: jula.
Lilla må vike for rødt - fra tidlig desember.
Mens kirka insisterer på å ta vare på advent
som en forberedelsestid begynner de fleste
så smått med julefeiring. Kirkesøkende
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begynner å stille inn frekvensen på lystenning, Jesusbarn, englenærvær, lengsel etter
fred og håp, men det som møter dem gjennom adventstekstene er domsord, Johannes
Døperen som roper fra ødemarken, og Jesus
som rir inn i Jerusalem (palmesøndag nå
igjen?). Selv om ikke tekstene trenger å sette
agendaen for hele gudstjenesten, er det nok
mange prester som strever med å få til gode
adventsgudstjenester når kirkeårspreget er
så fjernt fra folks førjulspreg. Nå er det jo de
som vil innvende at Kirka ikke nødvendigvis
skal gi det folk vil ha, men det er ikke noe
godt tegn å ikke gi folk det de vil ha heller.
Snarere tenker jeg at det er kirkas oppgave
å lytte seg inn til menneskers lengsel og liv,
slik at den alltid kan gi nytt mot og tro. Det
skulle bare mangle.
Desembermåneden slik den arter seg
i vår del av verden gjør nok også sitt til at
mange øker forventningene til at kirka skal
bringe inn noe vi savner. Førjulsjaget med
sin kommersialisering av omtanke og tingliggjøring av giverglede øker bevisstheten
hos mange om å ta vare på viktige verdier
som humanitet, nestekjærlighet og rettferdighet. Savnet etter fred og ekte vare presser
seg på, og mange tenker og håper at dette er
Kirkas verdier. Mange vil gjerne ha litt førjulsro i et dunkelt kirkerom denne tiden av
året, noe også den store oppslutningen om

julekonserter vitner om. Noen har kanskje
mer anledning og mer interesse av å komme
til kirka i tiden før jul enn i selve julehøytiden, hvor familiesammenkomster gjør det
vanskeligere å rekke kirkebesøk. I alle tilfelle
taler det for å ta innover seg at advent for
mange er en del av en langstrakt julefeiring,
og at det er viktig å finne en god balanse
mellom å «kjøre på» og «holde igjen».

Nye tekster, nytt å hente?
Det nye tekstbokforslaget gir oss noen nye
adventstekster og nye temaer å spille på.
Høringsfristen for gudstjenestereformen er
gått ut, men det er fortsatt mulig å «prøve
ut» det nye forslaget. Et vedtak i menighetsrådet må fattes for å ta i bruk ny tekstbok og
ev ny salmebok, sammen med en søknad til
biskopen (hvis menigheten tidligere ikke har
søkt om det, eller er en av forsøksmenighetene). Med den nye tekstboka i hånda er det
3. rekke som skal brukes for advent 2009, for
å kunne komme i rute med første tekstrekke til advent 2010, i følge www.kirken.no.
Og til dem som synes planlegginga av adventsgudstjenestene har gått litt trått i de
siste årene; her er det en del nye ting å hente!
Tekstene for 1. søndag og 3. søndag i advent
er riktignok forbausende lik «gammel bok»,
mens 2. og 4. søndag i advent har fått inn flere nye tekster. For alle søndagene gjelder det
at det er kommet en tredje tekstrekke med
nye tekster, og en poetisk tekst og en fortelling. Det er tillatt (!) å bruke poetisk tekst for
3. søndag i advent under hele adventstiden
(fra Sakarjas lovsang, Lukas 1, 78-79). Det er
imidlertid ikke ment at den poetiske teksten
skal leses som en fjerde tekst, men den kan

synges mellom lesningene eller brukes et annet sted i gudstjenesten (!?). De som synes
de kan gjøre det litt annerledes enn hva som
står i boka, kan eventuelt bruke den poetiske
teksten som en av lesetekstene. Hvis den
samme poetiske teksten leses hver søndag
kan den binde adventstiden sammen og deler ved teksten får ulik aksentuering alt etter
innholdet fra de andre tekstene.
I det følgende vil ta utgangspunkt i 3.
rekke-forslaget, og gi noen innspill til prekentanker og tema for hver av adventssøndagene. Hver søndag får besøk av en engel
fra kjente dikt og tekster, som kanskje kan gi
flere ord og bilder å leke med.

TIDEN ER INNE
29.november, 1. søndag i advent.
Jes 12, 2-6, Åp 3, 20-22 og Mark 1, 14-15.
3. rekke i ny tekstbok
Vi er i begynnelsen av adventstida, og i
begynnelsen av kirkeåret. Denne søndagen er evangelieteksten fra begynnelsen av
Markusevangeliet. Tre poengterte setninger
setter an tonen, både for adventstida, Jesu
sitt liv, kirka sitt prosjekt: Tiden er inne.
Guds rike er kommet nær. Vend om og tro
på evangeliet. Det er innhold nok for å preke
et helt år i disse setningene.
Tiden er inne? Det finnes vel neppe noe
det er så mye ambivalens knyttet til som tid.
Stresset over å føle at en har for lite tid kan
være kvelende, og å ha for mye tid er tappende for mening. En adventserfaring mange
kjenner seg igjen i, er at tiden er ute. Vi sukker over alt vi ikke rakk å gjøre før jul (hør
hvordan dette er et etablert begrep: «..rekke
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å gjøre før jul»). Noen av oss forsover oss til
den grytidlige Luciafrokosten i barnehagen,
rekker ikke butikken før stengetid tross utvidede åpningstider, eller har utrolige tunge og
trege arbeidsdager fordi vi hadde rakefisklag
dagen i forveien. Førjulstid er for mange en
av de travleste tidene i året, uten at det alltid
er ønsket slik, eller at vi vet hvorfor det blir
slik. Men med et innforstått ønske fra flere
hold om at «vi må treffes før jul», «vi må ha
en avslutning før jul», så blir det mange avtaler, sammenkomster å stille opp på. I tillegg
kommer alle forberedelser til julehøytiden,
både gavekjøp og matlaging. Advent er en
av de få tidene i året hvor selve tiden er en
del av innholdet (24 dager). Noen erfarer at
det går altfor fort, fortere enn de skulle ønske seg (de voksne?), mens noen teller dager
i forventning og ønsker gjerne at den skal gå
fortere enn hva opplevelsen er (barna med
adventskalenderen foran seg..?)
Så kommer adventsteksten til oss dette
året om at tiden er inne. Ikke som dom over
våre flyktige og fylte liv, men som nåde og
mulighet. Mulighet til å lenke livene våre til
en annen virkelighet hvor fortid, nåtid og
framtid blir ett. Jesus kommer til jorda og
skaper ny tidsregning - i flere betydninger.
Tiden er inne. Gudsriket er nær og gir oss
mulighet til å tenke at det vi strekker oss etter er allerede midt i blant oss. Nåde og tid.
Gudsriket er nær og gir oss ord til drømmene og mot til å håpe. Det er her og nå, tiden
er alltid inne.
«Englebesøket» fra dette diktet denne
første søndagen minner oss om viktige tema
å ta med videre i adventstida. I spenningen
mellom tiden som gikk og tiden som kommer fornemmer vi Engelens nærhet:
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Engelen
Spør aldri etter de rette tidspunkter
spør aldri om tiden er moden
Det plutselige har ingen tid
I stjernebildet
flammer både øyeblikket og evigheten
kanskje i samme ild som din egen lengsel
Kanskje svalen synger over
samme avgrunn som menneskeansiktet
Kanskje skjønnhetens bilder
oppstår i malstrømmens regnbuestøv
Alt som er sikkert styrter og knuser
i fortvilelsens dyp. Tiden
tangerer evigheten
i øyeblikket… Det står
en engel overalt. Tiden er alltid ute….
Kanskje griper jeg dagen en dag, kanskje
møter jeg mitt grunnbrott
Møter jeg noensinne meg selv? Vi vet
intet, Vi fornemmer engelens nærhet
Tiden er alltid moden.
Tiden er alltid inne.
(Stein Mehren)
TILLIT OG VERD
6. desember, 2. søndag i advent, Freds- og
menneskerettighetssøndagen. Salme 33, 1822. Hebr 6, 13-20. Joh 14, 1-4.
Den norske Kirkes nord-sør informasjon
har de siste årene gitt ut en del ressursmateriale knyttet til denne søndagen, se www.kui.
no. I skrivende stund er det ikke lagt ut stoff
for 2009, men det er verdt å sjekk ut tidligere
års materiale. Det er flere innfallsvinkler til

årets Freds- og menneskerettighetssøndag: I
uka før denne søndagen er det kjent hvem
som mottar Nobels Fredspris, og mottakeren kommer til Norge bare noen dager etterpå. Prismottakeres fokus og innsats kan
være med å prege søndagen hvis det egner
seg. Klimatoppmøtet i København foregår
fra 7. - 18. desember, og klimautfordringen er på alle måter også et freds- og menneskerettighetsspørsmål. Flere menigheter
har gode erfaringer med å samarbeide med
frivillige organisasjoner, kanskje er denne
søndagen anledningen for å ta opp igjen noe
av dette, eller prøve seg på nye samarbeid?
SOS rasisme, Natur og Ungdom, Røde Kors,
Norsk Folkehjelp? Å samarbeide om en
gudstjeneste kan være så mangt, men det er
i alle fall mer enn å invitere noen til å være
med. Det forutsetter selvsagt tid og ressurser til en kontakt på forhånd hvor en velger
ut tema som en er opptatt av, hvor alle kan
komme med forslag til salmer og musikk,
og hvor en kan fordele oppgaver blant deltakere. «Sluttproduktet» blir en gudstjeneste
hvor en hvert på sitt vis utrykker et felles anliggende, gjennom å bringe fram historier,
gjennom intervju, opplesninger. Prestens
oppgave blir da å knytte dette til tekst, preken og i bønn, - ingen enkel oppgave med
andre ord. Det er verdt forsøket, det kan gi
en flott erfaring av å oppleve at en deler sted,
tid og oppmerksomhet om noe som berører
oss som mennesker.
Mange menigheter har også egne solidaritetsprosjekter med menneskerettighetsperspektiv, og dette er dagen for å gjøre disse
synlige før jul. Kanskje med oppfordring om
å sende julegaver til vennskapsmenigheter,
eller på annen måte markere vår mulighet til

å gjøre en forskjell, skape forandring.
GT-teksten denne dagen målbærer forventning og lengsel om at noe skal forandres. Det handler om å vente, på et bedre
liv for seg og sine, om å bli berget gjennom
hungersnød, og også som en bønn om liv og
miskunn. Evangelieteksten henter opp igjen
tema fra GT-teksten, om å sette sin lit til
Gud. Det er også en av de flotteste tekstene
i evangeliene som beskriver dette med å bli
vist rom, vist tillit, finne veien. De mange
rommene er også en henspilling på et sterkt
mangfold.
Tekstene og dagens tema kan gi prekentanker om at vi alle, hvert på vårt vis, bærer
troen på en forandring, og kan være med å
skape en bedre verden. Vi er blitt vist tillit
fra vår Skaper om å være medskapere, på
samme måte vil vi vise tillit til hverandre,
og minne hverandre på vårt verd. Vi trenger Guds blikk, som ser oss som ukrenkelige. Brudd på menneskerettigheter er en
stor synd mot menneskeheten, sammen vil
vi kjempe for at flere mennesker får oppleve gode livsvilkår og livsrom. Guds blikk
(Herrens Øye som det står om i GT-teksten)
er vårt håp.
Engelen fra forrige søndag har fått en ny
oppgave. Det haster.
Finn veien engel
Finn veien, engel
du har funnet den før
æ ska spelle musikk her
æ ska åpne ei dør
æ ska være tålmodig
æ ska sette ut lys
Men æ trur du ska komme snart
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Finn veien, engel
du kan gå etter skrik
du kan gå etter røyken
og resta av lik
du kan gå etter gråten
du kan gå etter bønn
Men æ trur du ska komme snart
Finn veien, engel
her e ingen å spørr
her e ingen som veit
om vi veit ka vi gjør
Men det er vi som gjør det
og de så mange som dør
Finn veien, engel
Du har funnet den før
(Tekst: Kari Bremnes, fra albumet Ni
ubesvarte anrop og Desemberbarn)
DET GRYENDE LYSET
13. desember, 3. søndag i advent, Luciadagen
Vi er kommet til tredje søndag i advent
og til en dato som for mange er kjent som
Luciadagen. Dagen står ikke like sterkt i landet vårt som den gjør i nabolandet Sverige.
Her gjengir jeg Svenska Kyrkan sin informasjon om Luciadagen. Gjengitt med tillatelse.

VARFÖR FIRAR VI LUCIA?
Luciafirandet i Sverige är en sed som har
sitt ursprung i folktro, legender och historiska fakta. Hon kommer med ljus när det är
som mörkast och påminner om vårt kristna
hopp.
Lucia är en historisk person som föddes
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i Syrakusa på Sicilien på 280-talet. Det är
också historiskt belagt att hon blev martyr
för sin tros skull och i den katolska traditionen är hon skyddshelgon för de blinda.
I det romerska samhället var det straffbart att vara kristen på den tiden och Lucia
blev förmodligen dödad år 304 under
Diocletianus’ förföljelse av de kristna. Hon
blev alltså inte äldre än 20-25 år.
Dödad av sin fästman
Legenderna om henne är många och detaljerna mer eller mindre sanningsenliga.
Hon föddes i en förmögen familj och det
sägs att hon redan som barn bestämde sig
för att aldrig gifta sig och att ge allt hon ägde
till de fattiga. Ett kyskhetslöfte som hon inte
berättade om för sina föräldrar.
När hon så blev bortlovad till en man
som inte delade hennes kristna tro blev hon
utom sig. Legenden säger att hon gav hemgiften till de fattiga och att fästmannen blev
så rasande att han avslöjade att hon var kristen och hon blev dödad med svärd.
Årets längsta natt
I Sverige var den 13 december en speciell
dag långt innan seden med luciatåg kom.
Lucianatten räknades som årets längsta natt
enligt den julianska kalendern. Enligt folktron var den natten farlig, då övernaturliga
makter var i görningen. Folk höll sig vakna
och för att inte somna så åt man.
I Tyskland fanns en tradition där en flicka kläddes upp för att vara ”Christkindlein”,
ett Jesusbarn, med tända ljus i håret som
föreställde en gloria. I Västsverige togs traditionen upp bland de högre stånden, men
här var det en vuxen kvinna som klädd i vitt,

med ljus i håret kom med förtäringen till
gårdens folk under vakan.
Stjärngossar
Stjärngossarna har sin egen historia. På
vissa håll gick unga pojkar från hus till hus
vid jultid, sjöng några sånger och bad till sist
om en penninggåva. Gossarna var klädda
i vita särkar med strutmössor på huvudet
och de föreställde de tre vise männen, kung
Herodes och Judas.
Det moderna luciafirandet som vi känner
det i dag tog fart när Stockholms Dagblad
1927 arrangerade det första offentliga
Luciatåget. Från början uppträdde Lucia
ensam eller med en eller två följeslagare. Så
småningom fick hon ett följe med tärnor
och stjärngossar. På förskolorna har tomtenissarna och pepparkaksgubbarna också en
given plats. (www.svenskakyrkan.se)
Jeg har et blandet forhold til å gjengi helgenhistorier. Å minnes helgener gir lite mening
hvis det ikke knyttes an til noe vi kjenner til,
eller fortolkes til noe som har relevans for
oss. Riktignok er det slik at mange helgentradisjoner lever sitt eget liv, og har ofte en
livligere virkningshistorie utenfor kirka enn
innenfor (i alle fall den lutherske kirka). Jeg
vil mene at Kirka gjør klokt i å hente inn
helgentradisjoner til gudstjenesten der hvor
disse lever i befolkningen. Slik er det for eksempel med Lucia, som mange kjenner godt
til. I mange år har Lucia kommet i midten
av advent til norske barnehager og skoler
de siste årene. Hvorfor? Fordi hun bringer
et kjærkomment lys inn i de mørke dagene.
Hun får barn til å pugge sangvers og stille
opp i hvite laken mens stolte foreldre ser på,

og hun får voksne og barn til å møtes i fellesskapet rundt lys og nybakte lussekatter.
3. søndag har tradisjon for å være
Johannesdagen, og det er ikke gjort vesentlige endringer i den nye tekstboken i forhold
til denne tradisjonen. (Prekenteksten i tredje rekke er teksten fra andre rekke i gammel
bok). Hvis det skal feires Lucia-gudstjeneste
eller lysfest vil det kanskje være vel så anvendelig å bruke fortellingen som tilhører tredje
søndag i advent. «Det folk som vandrer i
mørket får se et stort lys…» er en god opptakt til å snakke om lyset som kommer, om
lysglimtene blant oss. Både de lysene som
mennesker kan gi oss, og å peke på det håpet
som Jesus brakte til verden ved å komme til
oss som et menneske.
Gudstjenesten kan legges opp til å starte
i mørke, og så bli mer og mer opplyst etter
hvert som mer og mer lys blir tent. Selv om
det er på formiddagen kan et kirkerom i
denne mørke årstiden få ganske stor variasjon alt etter hvor mye lys som er tent i rommet.
Gudstjenesten kan ha en utvidet lystenningsdel hvor denne nye salmen kan bli
sunget og lært:
Vi tenner lys
(nr 1 i Forslag til ny salmebok)
Vi tenner lys for han som gav oss solen
Og lar oss leve på den gode jord.
Vi tenner lys for alle barn i verden
Vi tenner lys for søsken, far og mor.
Vi tenner lys for vise menn på vandring
Vi tenner lys for stjernen over dem.
Vi tenner lys for Josef og Maria
Og for den lange vei mot Betlehem.
Vi tenner lys for englene og stallen
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For okse, esel, gjetergutt og lam
Vi tenner lys for barnet som skal fødes
Vi tenner lys for dem som tror på ham.
Vi tenner lys på alle mørke steder
Vi tror at lyset skinner i Guds ord.
Vi tenner lys for Frelseren i stallen
For han som bringer himmelen til jord.
(tekst: Eivind Skeie, melodi:
Geir Knutson)
Engelen denne søndagen er engelen som
dukker fram i halvmørket i kirka når vi
minst venter det, men trenger det mest, og
som gir oss motet tilbake.
Romanska bågar
Inne i den väldiga romanska kyrkan
trängdes turisterna
i halvmörkret
Valv gapande bakom valv och ingen
överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var
stolt!
Inne i dig öppnar sig valv
bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det
skall.”
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs
Jones, Herr Tanaka och
Signora Sabatini
och inne i dem alla öppnade sig
valv bakom valv oändligt.
(Thomas Tranströmer, fra samlingen
För levande och döda, 1989)
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Kropp og tid
21. desember, 4. søndag i advent, Marias dag
Sef 3, 14-17. 2. Kor 1, 18-22. Luk 1, 46-55.
Fortelling: Luk 1, 39-45
Fortellingen i den nye tekstboka på 4. søndag
i advent er den lille teksten om Maria som
rett etter besøket av Gabriel drar til sin gravide slektning Elisabeth i fjellbygda. Det kan
kanskje bli litt for korrekt å ha en tekst om
gravide mager en uke før fødselen på julaften, men jeg må si jeg har sansen for å hente
inn Marias fortelling i tiden før jul. Kanskje
passer den bedre her enn i midten av mars,
som jo er det kirkeårskorrekte tidspunktet
for disse fortellingene. Den nye tekstboka
har altså viet 4. søndag i advent til Maria.
Selve budbringerfortellingen er ikke med,
den er holdt av til Maria Budskapsdag, men
Marias lovsang (tredje rekke), og Marias besøk hos Elisabeth er med (i andre rekke og i
fortellingen).
Hvilke erfaringer er det Maria har med
seg som vi kan bringe inn i gudstjenesten
denne siste søndagen før jul? Maria møter
oss på dette tidspunktet som den ventende.
I snart ni måneder har hun ventet på at det
store skal skje, det som engelen sa til henne.
Nå nærmer tiden seg, hun er tung, hun er
kanskje sliten, hun er allerede på vandring
mot Betlehem, hun er på vei mot det nye.
(Den ventende Maria har vært en trøst for
kvinner gjennom kirkas historie. «Marias
ventedag» var et av navnene på 8. desember
i følge de gamle primstavene. En av tradisjonene på denne dagen var at ventende kvinner kunne be Maria om en trygg fødsel og å
slippe å gå over tiden).
Kvinner er vant til å telle dager og uker,
det er en del av erfaringen av å være kvinne.

Vente på fruktbare dager. Vente på tegn som
kroppen avgir. Vente på menstruasjonen,
og bli lettet eller skuffet, alt etter som. Vente
på det forunderlige at et liv skal komme ut
av magen. Tid er kropp. Kropp er tid. Våre
voksne kropper bærer tegn på det livet vi
har levd, alder, erfaringer, gleder og smerter. Om ikke klokkene hadde vist oss at tiden går, så kan kroppene våre fortelle det.
Jesu fødsel er en fødsel inn i disse erfaringer.
Jesus ble født inn i tiden, og dermed født
som kropp. Guds sønn ble da også ett med
menneskenes lengsel, venting, avgrensning,
utsatthet, sårbarhet. Siste søndag i advent
blir vi mint om at det er et barn vi venter på.
Et barn, lik de barn vi kjenner i vår nærhet.
Gud er kommet nær, noe denne adventssangen minner oss om:
Solbarn, jordbarn
(nr 2 i Forslag til ny salmebok)
Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
refreng: Hør oss, se oss, Stjernebarn
stig ned, så jordens barn i alle
land finner julens fred
Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,
misbrukt, skadet i den dype natt.
Glemt barn, skremt barn,
med sitt såre sinn,
ingen merker tåren på dets kinn.
Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer
Trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.
Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet,
vis hvert jordbarn himlens herlighet.

(tekst: Shirley Erena Murray, oversatt av
Eivind Skeie, melodi: Carlton R. Young)
Inkarnasjonen er et mysterium, og noe som
må prekes om igjen og igjen, det er ikke et
tema bare for 1. juledag. Inkarnasjonen gjør
vår tro både jordet, menneskelig og opphøyet, guddommelig på samme tid. Gud
blir bortenfor vår fatteevne, og samtidig blir
Gud helt nær. Først og fremst gir det et tydelig håp for verden. At menneskenes erfaringer er kjent som Guds erfaringer, og at i
menneskenes ansikt kan vi se Guds ansikt.
Dette er juleevangeliet slik jeg ser det. Dette
kan med fordel dryppes jevnt utover hele
adventstiden.
Engelen denne søndagen er ikke Gabriel,
budbringeren kommer ikke til oss før uti
mars, på Maria budskapsdag. Engelen
denne dagen er Herrens engel som kom på
besøk til den ventende og gravide Hagar i
ørkenen.
Herrens engel fant henne ved en kilde ute
i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur.
Han sa: «Hagar, Sarais trellkvinne, hvor
kommer du fra, og hvor skal du hen?» Hun
svarte: «Jeg har rømt fra Sarai, min matmor.
Da sa Herrens engel til henne: «Vend tilbake
til din matmor, og bøy deg under hennes
hånd!» Og han fortsatte: «Stor vil jeg gjøre
din ætt, så tallrik at ingen kan telle den.»
Da gav hun Herren, som hadde talt til
henne, navnet: «Du er Gud som ser.» For
hun sa: «Har jeg her virkelig fått se et glimt
av ham som ser meg?» (1 Mos 16; 7-9 + 13)
Hagars opplevelse av å bli sett i sin utsatte
situasjon har gitt Bibelen et flott gudsnavn
- Gud som ser. Hagar fikk et løfte som bare
patriarkene hadde fått del i; hun skulle få en
tallrik ætt. Både Hagar og Sara utgjør en del
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av mødrefortellingene som også kan være
noe å spille på denne søndagen (jf Jesus ættetavle som er evangelieteksten i første rekke
i den nye tekstboka).

Kilder:
Helge Fæhn: Gudstjenesteliv i Den norske Kirke,
Universitetsforlaget, Oslo 1994
Kari Veiteberg: Evas døtre, Samlaget, Oslo, 2201
Primstav på Wikipedia
Nettutstilling på Universitetsbiblioteket, NTNU, ved
Karin-Helene R. Hognestad

Julens polyfoni
den store fortellingen og de mange stemmene

Notto R. Thelle

Professor i teologi ved TF og forfatter
n.r.thelle@teologi.uio.no

Jeg spurte redaksjonen hvorfor jeg skal skrive en artikkel om julen i NNK når jeg faktisk
har skrevet en hel liten bok om julen og troens fødsel i søkende og tvilende menneskehjerter: Det skjedde ikke i Betlehem (Oriens
Forlag 2000). Det var nettopp poenget, mente man, det kunne åpne for en videre ettertanke, samtidig som det var en påminnelse
om at boken har gitt mange prester inspirasjon til deres juleprekener, og at den fremdeles er tilgjengelig gjennom bokhandelen
eller direkte til undertegnede.
Julen berører meg som familiemenneske,
som far og bestefar. Også i år blir det lys og
varme, glitter og god mat, og jeg tar imot
med takknemlig sinn. Men jeg vet også at
julen kan forsterke krisen for dem som er
12
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stengt ute fra de gode fellesskapene, med
ensomhet og angst, og vold ikke minst mot
kvinner og barn. Julens virkelige budskap er
nærmere krisen enn idyllen – et ubeskyttet
barn som tegn på Guds nærvær i en rå verden. Julaftensgudstjenesten er ikke stedet for
å få folk til å skamme seg over at de har det
godt. Dårlig samvittighet over ribbe og pinnekjøtt, lutefisk og overflod hjelper ingen.
Men det må være mulig å åpne for erfaringer
som gir dypere gleder enn gode stemninger,
med håp som holder når hyrder og englesang forstummer.
Mitt hovedperspektiv i det følgende er de
mange stemmene – i Bibelen, i kirkens tradisjoner og i våre egne liv – som peker inn
mot det guddommelige mysterium: at Ordet
ble kjød og tok bolig iblant oss. Hvordan kan
vi formidle mysteriet slik at både vi selv og
de vi møter kan få mot til å bidra med våre

stemmer til den fortsatte forelling?

Den lavmælte gjesten
Jeg må innrømme at jeg av og til undrer
meg over at Gud valgte å tale med så lav
stemme da han valgte å la Ordet lyde. Det
virker nesten ubehjelpelig. Vi bruker de
store ordene når vi tyder det som skjedde.
Vi nøyer oss ikke med å si at den allmektige
gav oss et glimt av sin guddommelighet. Nei,
Jesus Kristus åpenbarte hele den guddommelige fylde, påstår vi. Her var Gud selv.
Endegyldig. En gang for alle. Fullkomment.
Men virkeligheten er så beskjeden at en kan
fristes til å spørre: Var det alt?
En kort og intens periode vandret Jesus
rundt som profet og helbreder før han ble
henrettet under romerne. Hvorfor satte
ikke guddommen tydeligere spor etter seg?
Hvorfor var han så lavmælt?
Bare ett sted fortelles det at Jesus skrev.
Da de fromme skulle ha ham til å fordømme
en kvinne som var grepet på fersk gjerning i
ekteskapsbrudd, vendte han dem ryggen og
skrev i sanden. Men ingen merket seg hva
han skrev. Ordene ble tråkket ned av travle
føtter. Eller bare visket bort av vinden. I alle
fall glemt.
Hvorfor dikterte han ingen bøker?
Hvorfor etterlot han seg ikke et autorisert
testamente, eller i det minste en katekisme
med spørsmål og svar? Muhammed sørget
for å få sitt budskap resitert og nedskrevet.
Koranen er det endegyldige gudsord, hevder muslimene, ufeilbarlig bevart for all ettertid. Moses fikk en steintavle med budene.
Buddha underviste sine disipler i femti år
før han døde, og etterlot seg et skattkammer

av visdom og veiledning. Ifølge tradisjonen
ble hans lære formet i 84 000 lærdommer
som senere ble nedtegnet. Kunne ikke Jesus
i det minste ha markert sitt nærvær med et
minnesmerke eller en helligdom?
Det eneste vi har, er en samling skrifter
som ble nedtegnet av hans disipler og tilhengere noen tiår etter hans død. Han hadde berørt deres liv og satt spor i deres sinn.
Sporene ble til fortellinger, fortellingene ble
lenket sammen til helheter, og til sist ble
de samlet og nedtegnet. Evangelier kaller
vi skriftene – gode budskap. Det er nesten
merkelig at de er bevart, for de er enkle og
jordnære. Hadde historiens tilfeldigheter utviklet seg annerledes, kunne de likegodt ha
blitt visket ut og glemt, slik Jesu skrift i sanden ble glemt den dagen han møtte kvinnen
og de fromme.
Johannes evangelium taler om at Ordet
– Guds ord – ble kjød og tok bolig iblant
oss. «Tok bolig» lyder så trygt og tydelig.
Egentlig sies det at Ordet «slo opp sitt telt»
iblant oss. Det lyder mer kortvarig og flyktig,
og det er kanskje nettopp poenget. Andre
steder sammenlignes ordet med såkorn som
strøs ut. Kornet har grokraft, men faller det
ikke i god jord, blir det liggende og tørke, eller det kveles av ukrutt og kratt. «Gud har
gjestet sitt folk,» sa man også om Jesus. Det
lyder heller ikke så imponerende. En gjest
kommer og går. Noen så ham der han viste
seg. Mange merket ham ikke.
Men ordene ble ikke glemt. Og det er
nettopp det som får en til å fundere over
Guds tilnærmelser. Hva er det ved disse
enkle beretningene som fremdeles får mennesker over hele kloden til å lytte og undre
seg? Er det noe ved den lavmælte henvendel-
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sen som gir ordene troverdighet? Er det noe
ved sårbarheten i fortellingene som berører
våre liv mer enn filosofiske forklaringer eller overveldende markeringer? Kort sagt, er
Guds lavmælthet en del av budskapet?
Hver gang jeg vender tilbake til disse
beretningene, kjenner jeg dobbeltheten:
Ønsket om tydeligere tale, varige manifestasjoner, mer glans og kraft i nærværet. Og
samtidig den sitrende følelsen av at det jeg
trenger, er en guddom som ikke trenger seg
på, men kjennes ved sine flyktige spor og
lavmælte tilnærmelser.

Julen var perifer i den
eldste kirken
For de fleste nordmenn har julen har erstattet påsken som kirkens viktigste høytid –
det gjelder ikke bare «folk flest», men også
mange kirkefolk. Julerush og gaver hindrer
ikke at folk stort sett vet at julen feirer Jesu
fødsel, mens påskefjell og påskekrim og annet krimskrams har fått utrolig mange til å
glemme hva påsken egentlig står for.
Det kan derfor være nyttig at vi minner
oss selv om at det ikke er Jesu fødsel men
hans liv som er troens sentrum. I Det nye
testamente er det bare Matteus og Lukas som
skriver om Jesu fødsel – i fortellinger som er
preget av sene utbroderinger – størstedelen
av den første jesusbevegelsen var opptatt
av andre ting. I tråd med dette er da også
Jesu fødselsfest en sen tradisjon i kirken.
Klemens av Aleksandria (200-tallet) nevner
at Jesu fødsel ble markert i Egypt, men for
øvrig er det lite som tyder på at den ble feiret. Tvert imot nevner Origenes (200-tallet)
at det bare er syndere som Farao og Herodes
14
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som feirer sine fødselsdager, og Arnobius
(300-tallet) latterliggjør forestillingen om at
gudenes fødselsdager skulle feires. Det var
først i siste halvdel av 300-tallet at Jesu fødsel
ble datert til 25. desember og julen gjort til
en sentral kirkelig høytid. Dagen var opprinnelig var en solfest for Sol Invictus, den
uovervinnelige sol, knyttet til keiserdyrkelsen. Ved å legge feiringen av Jesu fødsel til
denne dagen markerte kirken, som nå var
blitt statsbærende religion, at Kristus var
den uovervinnelige solen. Dermed fikk kirkeåret noe av den dynamikken som fremdeles preger julen som feiring av lysets komme
midt i mørketiden. «Julen er kommet med
solverv for hjertene bange,» som Grundtvig
formulerte det. Mitt poeng er ikke å si at vi
ikke skal utnytte potensialet i denne symbolikken – den taler til hjerter og sanser – men
det er Jesu liv som fyller symbolikken med
mening.

Det nye testamentes polyfoni
De fleste av NNKs lesere forbinder gjerne
julen med den ene store fortellingen der
alt skal med: bebudelsen, jomfru Maria og
Josef, herberget som ikke hadde rom for
en gravid ungpike, Betlehem med hyrdene
på marken og englesangen, stjerner og vise
menn fra Østen, kong Herodes og barnemordet, og flukten til Egypt. Det er julespillenes virkelighet. Med en dyktig scenografi
klarer man kanskje å samle det hele på scenen i et inntrykksfullt sluttspill der alle aktørene er med. This is Christmas!
Så glemmer vi at egentlig er det ganske forskjellige fortellinger som er redigert
sammen. Det er en tradisjon som går tilbake

til tidlig tid da man laget evangelieharmonier – Diatessaron, «gjennom fire.» Den viktigste ble laget av Tatian i år 175. Slik ble de
fire evangeliene komponert sammen til én
stor fortelling der alt er med. Slik også med
Jesu fødsel.
Av og til kan det være inspirerende å se på
forskjellene, lytte til de ulike fortellerstemmene, glede seg over polyfonien og mangfoldet. Hva har den enkelte fortelleren å si?
Kanskje man hører ting som ellers forsvinner i harmoniene.
Markus evangelium – det eldste, nedskrevet kanskje omkring år 60 – er en enkel
og fortettet beretning som går rett på sak.
«Dette er begynnelsen til evangeliet om
Jesus Kristus…». Uten ett eneste ord om
Jesu fødsel går Markus inn i beretningen
om Jesu liv. En kort scenebeskrivelse, så er
vi inne i beretningen om Johannes døperen.
Ikke noe utenomsnakk, la oss komme til
selve saken: Mesteren, hans gjerninger, hans
møte mennesker, hans død og oppstandelse.
Seksten korte kapitler, det er ikke engang
noe særlig om Jesu undervisning. Vi får et
kort og dramatisk bilde av han som kommer
fra Gud, som taler og handler med makt og
myndighet, men som blir misforstått. Selv
disiplene begriper ikke helt hans hemmelighet: at Messias ikke kommer med ære og
makt, men er en lidende tjener, en som forkastes av sitt folk, som gir sitt liv for mange
(Mk 10:45).
Matteus og Lukas har mer av tid og rom.
De setter Jesus inn i en historisk ramme
med konger og fyrster, og gir ham en plass i
den hellige historien. Begge har slektstavler
og barndomsberetninger, Lukas har lengre
fortellinger enn noe annet sted i evangeliet.

Men de har litt ulik aksent, kanskje ulike
motiver.
Matteus fører Jesu slekt tilbake til
Abraham, stamfar for det jødiske folk. Hans
anliggende var å markere at Jesus var den
folket – det utvalgte folket – hadde ventet
på. Han forteller om vismenn og drømmer,
stjernetydning og profetiske utsagn som fører barnet til Egypt. Vil han fortelle at barnet
er den nye Moses som skal fører folket ut av
deres fangenskap slik Moses engang hadde
ledet folket? I Første Mosebok er Josef en
drømmer og drømmetyder som redder folket fra hungersnød så de ender i Egypt. I
Matteusevangeliet er en annen Josef – Jesu
far – også drømmeren, og hans drøm fører
barnet til Egypt. Slik Moses ble reddet fra
faraos barnemord, ble Jesus også reddet fra
den nye faraos myrderier. «Fra Egypten kalte
jeg min sønn,» siterer Matteus (Matt 2:15).
Det videreføres i resten av evangeliet. Er det
tilfeldig at Matteus lar Jesus undervise om
den nye loven på fjellet, Bergprekenen, slike
Moses kom med budene fra Sinaifjellet? Er
det tilfeldig at Matteus organiserer Jesu lære
i fem store taler, slik Mosebøkene utgjør
fem bøker? Er det tilfeldig at Jesus stadfester loven og profetene med sin nye lov og en
enorm autoritet?
Der er mange andre motiver, men allerede i de første barndomsfortellingene legger
Matteus til rette for forståelsen av at Jesus
var den nye profeten som kom til Guds folk
med en ny lov, en ny pakt, en ny påske, en ny
eksodus som skapte et nytt folk.
Lukas på sin side fører ikke bare slekten
til Abraham, men helt til Adam. Det virker som om han ikke bare har Guds folk
i tankene, men hele verden. Adam var jo
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det første menneske, representant for hele
menneskeheten (Luk 3:23-38). Lukas gjør
verden til sin scene. Det er kanskje derfor
han plasserer Jesus i imperiets historie, med
keiser Augustus og all verden som skulle
innskrives i manntall. Imperiet var verden.
Og der, i en avkrok av denne storpolitiske
scenen, kommer han til verden som skulle
være verdens frelser. I Apostelgjerningene
fører Lukas verdensperspektivet videre. Det
evangelium som begynner i imperiet med
Augustus og manntallet, utspiller seg i en
okkupert avkrok, i Galilea og Jerusalem,
ender i imperiets og verdens sentrum der
Paulus og andre forkynte budskapet om verdens Frelser.
Johannes lever i en enda større verden.
Her er ingen stall og krybbe, ingen hyrder
og englesang, ingen vismenn fra Østen, ingen Herodes. Selv storpolitikken blir bare
bleke skygger i forhold til hans perspektiv:
Jesus kommer til verden i universets sentrum, midt mellom begynnelsen og enden.
Jesus befinner seg mellom skapelsen og
fullendelsen: «I begynnelsen var Ordet,»
heter det. Vi fornemmer gjenklangen fra
Bibelens åpningsord: «I begynnelsen skapte
Gud himmel og jord…» Og det første skaperordet var «Bli lys!» I det store urmørket
i opphavet, der avgrunnen åpnet seg i kaos,
lot Gud lyset skinne. Han skapte hvelvingen
og ordnet planetene i deres baner, lot jorden stige frem av havet, og gav liv og mening til alt som er. Gud har hele tiden holdt
verden oppe ved sitt skapende ord. Igjen og
igjen har mørket fått makten. Menneskene
har mistet motet og bukket under for hat og
vold og urett. Men gang på gang har Gud
talt. Hans ord har lyst gjennom mørket og
16
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skapt nytt liv og håp. Dette ordet, dette logos, dette «Bli lys!» som var i begynnelsen,
er nå kommet til verden, ikke bare som tale
og lære, men som et levende menneske. Det
er Johannes’ kosmiske scene. Det er skaperen selv som taler og vandrer lys levende
gjennom verden. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.
Her fortelles det ikke om noen mirakuløs fødsel. Det er budbæreren selv som er
mirakuløs. Folket ser det ikke, men de som
har åpnet øynene, ser den guddommelige
lysglansen i alt han gjør. Verden er blitt til
ved ham, men verden kjente ham ikke. Han
kom til sitt eget, men hans egne tok ikke
imot ham. Men alle som tok imot ham, gav
han rett til å bli Guds barn.
På denne måten sprenger Johannes alle
grenser. Han som var fra evighet, kom til
verden. Han kom ikke bare til det jødiske
folk eller til imperiet, men til kosmos. Fordi
Gud elsker dette kosmos, sender han sin
budbærer som er steget ned for å vitne om
sannheten. Han appellerer nok til tradisjonen, Moses og Skriften, men til syvende og
sist er det menneskets ånd det gjelder. Skal
vi tilbe på Garisim eller i Jeruaslem? spør
en samaritansk kvinne som kjente til konflikten mellom jøder og samaritanere. Her
gjelder verken Jerusalem eller Garisim, svarer Jesus. Den tid kommer, og er nå, da de
sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og
sannhet. Men folk må være av sannheten for
å forstå. Folk vil gjøre ham til konge, men
han trekker seg unna. Hans kongelige oppdrag er å vitne, sier han til Pilatus: «For å
vitne om sannheten er jeg født, og derfor er
jeg kommet til verden. Hver den som er av
sannheten, hører min røst» (Joh 18:37).

Fire forskjellige fortellinger med det
samme sentrum. Fire ulike åpningsscenarier som røper fortellernes særegne regier.
Det er greit med julespill og harmoniske
helheter. Men polyfonien har sine kvaliteter,
slik musikken trenger spenninger og dissonans, pauser, antifoner og kontrapunkt.
Beretningene er fortalt på ulike tider og for
ulike grupper av mennesker. De har levd videre i tradisjonen, blitt gjenfortalt, hørt av
nye generasjoner og folkeslag, og formet av
nye erfaringer. Det er kanskje nettopp polyfonien som inspirerer og gir oss rom til å
fortelle historien inn i våre liv og våre liv inn
i fortellingen. (Evangelienes polyfoni er utformet i større detalj i Gåten Jesus: Én fortelling - mange stemmer, Oriens 2009.)
I Det nye testamente for øvrig er det få referanser til Jesu fødsel. Paulusbrevene, som
er de eldste tekstene, har bare et par korte
notater om at Jesus ble «født av en kvinne,
født under loven» (Gal 4:4), og at han «som
menneske var kommet av Davids ætt» (Rom
1:3). Men han nevner ikke Maria og ønsker
bare å markere at Jesus ble født under samme vilkår som oss. Dette korresponderer
med hans nesten totale mangel på interesse
for Jesu jordiske liv. Pauluslitteraturen beskriver gudesønnens nedstigning og oppstigning til Guds trone på ulike måter, men
Jesu fødsel synes ikke å spille noen rolle. De
andre skriftene er nok opptatt av å markere
at Jesus var sant menneske av kjøtt og blod
(Joh 1:14; Hebr 4:15, 1 Joh 1:1; 4:4). Men
heller ikke disse er opptatt av detaljer om
Jesu fødsel, det er det større drama som interesserer.

Bakveier og kroppslig nærvær
En av de viktigste utfordringene som forkynnere og trosformidlere er å finne bilder
og motiver som åpner de gamle fortellingene. Det utfordrer forkynnerens fantasi.
Det er ikke enkelt å se det selvfølgelige som
ligger i beretningene. Jeg innskrenker meg
til to motiver som jeg ofte vender tilbake
til: Bildet av Gud som velger bakveien inn i
verden og Gud som berører oss med fysisk
nærvær.

Guds inngang i verden
Jeg bodde i Japan i mange år, og ble fascinert av inngangsdørenes symbolikk. Enhver
eiendom med respekt for seg selv har en
skikkelig port. Føydaltidens enorme porter pranger med sine keiserlige symboler. Her marsjerte soldatene ut og inn, her
passerte adelen i sine pompøse opptog.
Tempelportene er nesten like overveldende,
klare til å åpne for prosesjoner, pilegrimer
og ærverdige gjester. Men også godtfolks
boliger røper sansen for inngangens privilegier. Størrelsen varierer med stand og stilling, men helst skal man ha en vakker port
i muren rundt huset, med solide portstolper
overbygd med et lite teglsteinstak. Her kan
man gå ut og inn med ære og verdighet.
Men det fins også andre innganger, beregnet
på dem som kommer og går i mer beskjedne
ærend. Det kan være en lav dør ved siden av
porten, av og til skåret ut i selve hovedporten. Ikke sjelden finner man en smal port litt
mer tilbaketrukket, skjult bak noen busker
et annet sted i muren – for de daglige gjøremål, for tjenestefolk, bud og andre som har
med husholdning og husets drift å gjøre.
Det er faktisk ganske avgjørende hvilken
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port man går gjennom. De fører alle inn til
det samme området, men de som går inn,
møter likevel ulike verdener – de privilegerte som går gjennom hovedporten, de alminnelige som må nøye seg med porten til daglig bruk, og noen som henvises til de smalere
portene helt andre steder.
Som barn bodde jeg i en gammel bygård
på Frogner. Det lente seg skakt mot nabogården, men hadde fremdeles litt igjen av glansen fra den bedre borgerlighet. Fire solrike
værelser mot syd. Høye tak med gipskruseduller. Vi fylte annen etasje. Gutteværelsene
mot bakgården ble fremdeles ble kalt pikeværelser, etter hushjelp og barnepike.
Oppgangen var ikke akkurat gedigen, men
den hadde et bredt portrom og en trapp som
svingte seg oppover med farget glass i vinduene.
Aller nederst i oppgangen stod der et skilt
som nå er borte: «Bud bedes gaa kjøkkentrappen.» Tilsvarende kunne man finne i mange
bygårder på Frogner. Kjøkkentrappen var en
annen verden. Først ut i en nordvendt bakgård. Innerst inne, ved siden av søppelkasser
og rottefeller var kjøkkentrappen som snirklet seg oppover, smal og bratt og skitten.
Fra hver trappeavsats gikk det smale ganger
inn til kjøkkenet. Nå var gangen stort sett lager for alt man ikke fikk plass til inne, og den
ble ikke brukt som i gamle dager. Men den
gang hadde det meste av husets mer trivielle
gjøremål foregått omkring bakgang og kjøkkentrapp. Opp og ned til kjeller og loft, med
mat og tøy, ved og varme. Ut med søppel og
beskjeder, inn med varer. Husfrue og hushjelper. Bud på døren. Den tiden var forbi,
men satt igjen i betegnelser som pikeværelse
og anretning, og fremdeles var det noe ved
18
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kjøkkentrappen som minnet om den siden
av husholdningen som hadde med de mer
trivielle tjenende aktiviteter å gjøre. «Bud
bedes gaa kjøkkentrappen.»
De som gikk kjøkkentrappen, kom inn i
den samme leiligheten og vandret gjennom
de samme rommene som de andre. Men deres hovedoppgave var å stå til tjeneste. Den
samme verden var helt annerledes fordi perspektiv og gjøremål var så forskjellige.
I julen feirer kirken Mesteren som trådte
inn i verden gjennom de smale portene, i
smugene og bakgårdene, ukjent for mange,
men kjent av dem som trengte hans tjenester. Han ble født i en utkant av imperiet, en
fattig og foraktet landsby i et okkupert land.
«Kan det komme noe godt fra Nasaret?»
spurte folkets ledere da han trådte frem og
sa han kom fra Gud. De kunne ikke i sin villeste fantasi forestille seg at Den opphøyde,
himmelens og jordens skaper, kunne komme den veien. Han steg inn i den samme
verden som de rike og vellykkede og mektige. Også dem ville han tjene. Men hans
inngang forandret perspektivet. Han kom
bakveien for å være nær enhver som hadde
bruk for hans hjelp.

Hud mot hud
Jeg savner den gamle oversettelsen i
Johannesprologen som holder seg nær til
grunnteksten: Ordet ble kjød (Joh 1:14).
Her er ikke kjød/kjøtt et uttrykk for kjødelig
lyst, men fysisk kroppslighet, også svakhet
og sårbarhet. Vi glemmer ofte hvor sanselig
Bibelen er. Mennesket er formet av jord og
skal vende tilbake til jord. Eller det er kjøtt
som er kommet fra kjøtt. Livet er i blodet og

følelsene i innvollene. Gud gransker hjerter
og nyrer. Han skal ta ut steinhjertene og gi
oss hjerter av kjøtt. Ja, Gud selv har hjerte
og nyrer og innvoller – barmhjertigheten
knyttes til livmoren. Gud har hender og føtter. Han har et ansikt som lyser av mildhet
når han velsigner, og nesebor som utvider
seg og puster raseri når han forbanner. Han
inviterer til måltid, han lukter og smaker,
ser og hører, taler og tier, viser seg og skjuler
seg. Skal vi tro Johannes evangelium, valgte
denne guddom å bli «kjød». Det guddommelige ord ble kropp. Den høyeste måtte
kunne sanses.
Julefortellingene markerer denne fysiske
og sanselige som konkret virkelighet, med
fattigdom og hjemløshet, flukt og livsfare.
Men det utfoldes for alvor i Jesu liv, der hele
hans virksomhet var kroppslig og sanselig.
Han rører ved en spedalsk, og han blir renset. Han legger hånden på en febersyk kvinne, og hun blir frisk. Han berører øynene til
blinde, stikker fingeren inn i et øre og rører
tunger så folk blir hørende og talende. Alle
som hadde plager, trengte seg frem for å røre
ved ham, fortelles det. Han tar barna i sin
favn og velsigner dem. En gatepike væter
føttene hans med sine tårer og tørker dem
med sitt hår, kysser dem og salver dem. Folk
var i sjokk, men han lot det skje.
Husk at dette var en kultur som fryktet
urenhet. Man ble uren av all slags berøring
– kjøp og salg på torg og gater, matvarer og
dyr. Ikke minst var man opptatt av urene
mennesker – spedalske og andre syke, offentlige syndere, og selvsagt de fremmede.
Naken hud er sårbar. Men Jesus benket seg
med dem, kropp mot kropp, hud mot hud.
Og de gikk bort igjen med større verdighet,

litt mer oppreist. De var definert bort fra
Gud. Men når Jesus rakte ut hånden og rørte
ved deres kropper og tørket deres tårer, var
det Gud selv som kjærtegnet sitt skaperverk.
Både begynnelsen og slutten markerer
dette: et barn i en stall, det mest sårbare av
alle vesener som tegn på guddommelig nærvær, og en våpenløs fange utlevert til imperiets representant med makt over liv og død.
Både jul og påske handler om kjærlighetens ubeskyttede nærvær, sårbarheten som
gjorde det mulig for Gud å berøre oss med
hudens og kroppens språk.

Martyrene – Stefanus –
sannhetsvitnene
Det er synd at kirkebenkene er så glisne på
annen juledag, for da er vi tilbake i virkeligheten. «Jeg bad om at sannhet måtte vike for
skjønnhet,» skriver den walisiske dikteren
R.S. Thomas, «men mine bønner ble ikke
besvart.» Vi ønsker en vakker verden, men
virkeligheten er for rå til at vi kan dyrke
skjønnheten alene.
Beretningen om kirkens første martyr,
Stefanus, dukker opp som en av hovedtekstene på annen juledag. Tekstene passer ikke
inn, de skurrer i ørene og ødelegger stemningen, tenker mange. Men de er heldigvis
kommet for å bli. De markerer at historien
har en fortsettelse som er like brutal som
juleevangeliet er vakkert. De handler om
alle som i troskap mot barnet ble forfulgt og
drept for sin tro. Stefanusdagen markerer at
barnet i krybben var et tegn som skulle bli
motsagt.
Stefanus
var
den
første.
I
Apostelgjerningene er det en helteberetning
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(Apg 6:8-8:1). Stefanus var sannhetsvitnet
som ikke lot seg true til taushet. Fortelleren
legger ikke skjul på likhetene med prosessen
mot Mesteren selv. Igjen var det falske vitner og anklager om gudsbespottelse. Jesus
hånte tempelet og undergraver Loven, sa de.
Han skulle rive ned tempelet og forandre de
gamle skikkene fra Moses. Jeg har skrevet en
detaljert analyse av beretningen i Det skjedde ikke i Betlehem og skal ikke gjenta det her.
Men det er en tankevekkende episode.
Der mesteren valgte å tie, talte Stefanus. Han
var veltalende, men ikke klok. Hans veltalenhet ble kanskje hans bane. Han krenket folket med sine sannheter. Men i dødsstunden
var aggressiviteten er borte. Som mesteren
aksepterte også han sin skjebne. Anklagerne
var ikke hans fiender. Mens mobben steinet ham, gjentok han mesterens siste bønn:
«Herre, tilregn dem ikke denne synd.»
Ifølge tradisjonen ble alle Jesu disipler,
bortsett fra Johannes og Judas, martyrer for
sin tro. Judas tok sitt eget liv, nedbrutt av
selvforakt og anger. Johannes døde gammel
og mett av dager. Peter døde i Roma, korsfestet med hodet ned. Andreas ble korsfestet
på et X-formet andreaskors, Filip på et vanlig kors. Andre ble flådd, prylt i hjel, halshogd og stukket i hjel. Tradisjonene spriker,
men for mange ble selve dødsmåten et av
deres viktigste symboler: et andreaskors for
Andreas, ulike slags sverd for Matteus og
Jakob og Simon seloten, et spyd eller en lanse for Tomas, en klubbe for den andre Jakob
og Taddeus, en kniv for Bartolomeus som
ble flådd. Og slik har det vært opp gjennom
historien. Når Olav den hellige har øks og
spyd i sitt våpen, er det ikke for å ære ham
som kriger, men for å si at han var en martyr
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som falt for slike våpen. Når Sankt Hallvard
har piler i den ene hånden og en kvernstein
i den andre, er det for å fortelle at han ble
skutt og senket i fjorden med en kvernstein
rundt halsen.
De fleste forbinder martyriet med den
første kristentid, og glemmer at vår egen tid
kanskje er den største martyrtid i kirkens
historie. Det 20. århundre har ikke bare vært
en tid med enorm ekspansjon for den kristne kirke. Det har også vært en periode med
grusomme forfølgelser. Kirken har vært undertrykt i Sovjet og mange østeuropeiske
land. I Kina, Nord-Korea og i noen muslimske land skjer undertrykkelsen fremdeles.
Det er ikke tilfeldig at millioner av kristne
i de senere tiårene har emigrert fra land i
Midtøsten. I mange land i Afrika og LatinAmerika har kristne måttet bøte med livet
fordi deres tro tvang dem til motstand mot
urett og undertrykkelse.
Noen få av disse martyrene ærer vi fordi
de har et navn, fordi de har støttegrupper
eller tilfeldigvis blir oppdaget av media:
erkebiskop Romero som ble skutt foran alteret i San Salvador, studentlederen Steve
Biko som ble drept i fengsel i Sør-Afrika,
borgerrettslederen Martin Luther King som
ble skutt i Memphis, Tennessee. Andre husker vi litt uklart: jesuittiske nonner i LatinAmerika, prester i Algerie, kristne ledere i
Kina og tidligere østblokkland. De minner
oss om at troen kan ha konsekvenser vi ikke
har oversikt over eller ønsker. Men de fleste
er ukjente, glemt og bortgjemt i konsentrasjonsleirer og fangehull, eller bare meiet ned
av hemmelig politi eller milits. På stefanusdagen hører de alle med – kjente og ukjente,
modige og feige, oppreiste og nedbrutte

mennesker som på ulike måter ble Stefanus’
etterfølgere ved å dø for sin tro og overbevisning. Vi ærer dem som vitner og inspireres av deres forbilde. Og de utallige ukjente
minnes vi i troen på at deres navn ikke er
glemt av Gud.
Det er likevel noe som ikke stemmer.
Rammene blir for trange. Hva med alle de
andre? Jeg kan ikke med min beste vilje feire
kirkens mange martyrer uten i det minste å
ta med to grupper som sjelden nevnes når
«våre» martyrer omtales: de som gjennom
århundrene har blitt offer for kirkens maktmisbruk og overgrep, og de utallige menn
og kvinner fra andre religioner og ideologier
som ble martyrer for sin tro og overbevisning.
Den første gruppen nevner jeg bare med
stor motvilje, for den rusker opp i en historie som er så heslig at jeg gjerne skulle dikte
den bort. Det er et ufattelig paradoks at en
kirke som av egen erfaring visste hva forfølgelse var, igjen og igjen ble hovedaktør i forfølgelser av meningsmotstandere. En mester
som fikk makt over mennesker ved å elske
dem, fikk disipler som trodde det var mulig
å tvinge mennesker til underkastelse.
Hvordan kan vi ære kirkens martyrer

uten samtidig å minnes alle disse menn og
kvinner – nevnte og unevnte – som ble offer
for kirkens maktmisbruk fordi de vitnet om
en tro som avvek fra den godtatte normen?
Den andre gruppen martyrer er det lettere
å forholde seg til, for selv om de ikke deler
kirkens tro, oppfattes de som en slags medstandere – menn og kvinner fra andre religioner og ideologier som setter livet på spill i
sin kamp for rettferd og frihet. Burde vi ikke
også ha disse i tankene når vi ærer kirkens
trosvitner? De skal selvsagt slippe å innrulleres blant kirkens martyrer – mange av dem
ville betakke seg for å bli en slags æreskristne. Poenget er snarere at kirkens grenser er
for trange til å romme det vi – ut fra vår forståelse av historien – betrakter som tegn på
Guds nærvær og virke i verden. Så la oss ha
dem med i bevisstheten. Hvis vi ikke kan ta
med alle disse – fra andre religioner, ateister
og vantro og tvilende mennesker – som forfølges for sine overbevisninger og kjemper
for sannhet og rett med livet som innsats,
kan vi heller ikke be for kristne brødre og
søstre som forfølges for sin tros skyld.
God jul.
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Gudstjenestereform
i den norske kirke
Merete tHOmassen

Førstelektor, dr.theol. Det Praktisk Teologiske Seminar, Universitetet i Oslo
merete.thomassen@teologi.uio.no

I dette nummeret presenterer NNK fem oppgaver som ble skrevet i tilknytning til videreutdanningskurset Gudstjenestereform i Den norske kirke. Kurset ble holdt av Det praktisk-teologiske seminar 2008 – 2009, og ble gjennomført av 18 prester. I tillegg til å gi en
innføring i det nye gudstjenesteforslaget, ga kurset innsikt i bla riteteoretiske, musikalske
og performative aspekter ved gudstjenesten og sakramentsteologiske, kjønnsteoretiske og
liturgisk teologiske perspektiver.
Vi som var faglig ansvarlige for kurset har valgt å presentere fem oppgaver som tematisk
spenner fra nærlesning av samlingsbønner til praktiske utfordringer i høringsmenigheter.
Vi skulle gjerne presentert alle oppgavene for leserne, men har av plasshensyn vært nødt til å
begrense oss til det vi mener er et representativt utvalg. Oppgavene vi har valgt er ikke ment
som uttrykk for Det praktisk-teologiske seminars synspunkter, men som viktige innspill i
de mange diskusjonene som er i ferd med å reise seg i tilknytning til gudstjenestereformen.
Disse dreier seg om plassering av alteret, kriterier for valg av liturgisk musikk, gudstjenesten
som handling, bruk av epiklese i tilknytning til eukaristibønnene, erfaringer fra høringsprosessen i tre menigheter og samlingsbønnens funksjon. Vi håper disse oppgavene kan bidra
til fortsatt refleksjon og diskusjon.
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gudstjenestereform

gudstjenesten som fellesskapets
handling
Leif Bremer

Sogneprest i Grønnåsen
lei-olbr@online.no

Your faith is rarely where your head
is and rarely where your heart is.
Your faith is where your ass is!
(Timothy Radcliffe)
Gudstjenesten – en
kirkelig handling
I kirkelig språkbruk er «kirkelige handlinger» et samlebegrep for kasualia. I forbindelse med gudstjenestereformen er det
grunn til å se på gudstjenesten også som en
kirkelig handling. Ekklesia betyr opprinnelig «å komme sammen» eller «fellesskap».
Derfor er gudstjenesten fellesskapets handling.
I vår gudstjenestetradisjon er det alminnelig å si at å gå på gudstjeneste er å gå til
preik, og gudstjenesten er også i stor grad
organisert som før og etter preken. Med
gudstjenestereformen fokuseres det på
gudstjenesten som handling med vektlegging på menigheten og ikke (bare) liturgen/
predikanten (Liturgiforslaget, s 17 ff).
Denne oppgaven er ikke theologia prima.
(Lathrop 1978, s. 5) Den liturgiske teologis
første årsak er gudstjenesten selv og feiringen av den. Denne oppgaven er – som all
teologi – sekunda vare. Den er en refleksjon
over hva en gudstjeneste er når den betrak-

tes som en handling.
Ut fra erfaringer i min egen menighet vil
jeg presentere noen muligheter i å utmynte
handlingsperspektivet i gudstjenesten både
- og samtidig - på et ytre og et indre plan.
Ett av flere perspektiv
En motsatt synsvinkel på gudstjenesten
som handling er at den er stillstand. Det
vil også kunne gi meningsfulle tanker om
hva en gudstjeneste er, men handlingsaspektet ved gudstjenesten står i motsetning
til at den handler om budskapsformidling.
Menigheten er objekt for kirkens forkynnelse, og gudstjenesten blir ord i form av «monolog og ikke bønn.» (Modeus s. 32) Dette
er naturligvis tydeligst i prekenens form og
plassering som gudstjenestens høydepunkt.
Andre oppfatninger er at gudstjenesten først og fremst handler om individets
relasjon til Gud eller representerer den
verdensvide kirke. Gudstjenesten skal naturligvis være for «hin enkelte» og være
en del av «kirken». Men min synsmåte på
gudstjenesten er at den er den lokale menighetens gudstjeneste Det er fellesskapet
som ber, gleder seg over dåpsbarna og spiser
sammen i nattverden. Og felleskap er alltid
lokale (stedegne), forskjellige (fleksible) og
involverende.
Ved å ha et handlingsorientert innsteg til
gudstjenesten vil det også skje noe med ordene. Med fokus på involvering vil man lete
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etter og lage ord som er inkluderende. Med
fokus på stedegengjøring vil ordene bli enklere og gjenkjennelige. Med fokus på fleksibilitet vil ordene bli nye og forskjellige.
Hellig handling
Med handling er man ikke i første rekke
opptatt av å formulere nye ord og melodier,
men mer ha blikk for hvordan fellesskapet
ser ut, hvem som er der og hvordan handlingene foregår i rommet.
En handling er et møte mellom personer
eller mellom en person og en ting. Handling
impliserer med andre ord en form for involvering mellom jeg og et du eller mellom et
jeg og et det. Hva vil det si at handlinger i
gudstjenesten er hellige handlinger?
Ingen ting er i teologisk mening hellig
utenom Gud. Alt er skapt og bærer spor eller tegn av det hellige, men er i seg selv ikke
hellig. Det er en grunnleggende luthersk
tanke. Gud er heller ingen ting. Vi omgir
oss med objekter men Gud er ikke et objekt
blant andre man kan snakke om og definere.
Det hellige er med andre ord noe som skjer.
Tradisjonen oppfatter ting som hellige.
Kirkerommet er et hellig rom og fordrer derfor en spesiell oppførsel. Inventaret i kirka
oppfattes som hellig og boka det leses fra er
hellig. I mitt perspektiv er det handlingene
som skjer i gudstjenesten som gjør den hellig. Man opptrer i rommet med «vørdnad»
fordi det er et rom hvor møter skjer. Verken
folka eller tingene som er der er hellige. Det
er i handlingene Gud skjer og tro skapes.
Det skjer i de hellige møtene.
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Gudstjenesten er relasjon
At gudstjenesten er en handling betyr at
gudstjenesten uttrykker og skaper relasjoner.
Relasjon er i sin mangetydighet et uttrykk for et menneskelig grunnbehov - for
å ha det godt. Relasjon betyr røtter, hvem
man er «runnen av» og familien man er en
del av. Ofte dominerer familiemetaforer i
gudstjenesten. Men relasjon handler også
om vennskap. Vennskap som metafor for
den enkeltes forhold til seg selv, den andre
og Gud er å foretrekke framfor familiebilder
i gudstjenesten. Jeg tror alle forbinder noe
godt med vennskap, hvilket ikke alltid gjelder med familie.
Relasjon uttrykker også at mennesker –
om vi liker det eller ikke – står i et grunnleggende forhold til hverandre og må lære oss å
holde ut med hverandre. Kanskje er det litt
forsiktig sagt i forhold til Jesu ord om å elske
ens fiender.
Handling skjer i rommet –
gudstjenesten som opplevelse
Med fokus på handling åpnes også blikket
mer mot rommet handlingen foregår i. Skal
man ha en fest hjemme pyntes rommet fordi
vi vet at det gjør noe med festen. Hvordan
rommet er utformet, tingene plassert og behandlet, folk sitter og beveger seg er viktige i
gudstjenestens handlingsaspekt. Hvis gudstjenesten lignes med et rom er det viktig at
det er et godt rom å være i. Lignes gudstjenesten med tid er det nesten et poeng at man
skal sitte vondt. Gudstjenesterommet gjør
noe med oss og hvordan rommet er sier noe
om hva vi mener med gudstjenesten.

Ordene som sies i gudstjenesten er viktige, men handlingsaspektet åpner for alle de
andre former for kommunikasjon som skjer
i møtet. Jeg tenker på sanseinntrykkene som
lukt, syn, hørsel og smak. Og ikke minst på
musikken og sangen. Gudstjenesten som en
«musikalsk» handling.
Bevisstheten om at all handling foregår
i rommet åpner også for tanken om at ytre
rom korresponderer eller bryter med indre
rom, eller sagt med handlingsvokabular: Det
vi gjør i forhold til ting eller andre personer
bekrefter og forandrer den jeg er i forhold til
meg selv og til mine «andre» og til Gud.
Handling er ikke aktivitet
– gudstjenesten som
tilbaketrekning
Med gudstjenesten som handling kan man
lett misforstå det dit hen at gudstjenesten er
en aktivitet i ordets trivielle forstand. Men
handling er også et åndelig ord som åpner
for forsonende møter med meg selv, min
neste og Gud.
Mange har et behov for nettopp det motsatte av aktivitet når de er i kirken, nemlig
ikke å gjøre noe. Dette er også en handling,
men i den grad den er uttrykk for likegyldighet eller kjedsomhet er den en negativ
faktor i gudstjenesten. Folk som i en eller
annen form er tvunget til gudstjeneste bør
ikke være der verken for egen eller fellesskapets del. «Tvang til tro er dåres tale», sier
Grundtvig. Imidlertid kan tilbaketrekning
– å senke skuldrene - ses på som en indre
handling, en involvering med det som ikke
er synlig.

Samling og sendelse
Den første handling i en gudstjeneste er at
folk kommer sammen. Den siste handling er
at de går hvert til sitt. Man kommer sammen
og involveres med rommet og hverandre,
med alle tingene og inventaret, luktene, atmosfæren. Jeg tror ikke man søker forklaringer, men er søkende etter involveringer.
Man kommer sammen fra hver sin tid
og de mange tider til en ny tid, til en hellig
handlings tid. I gudstjenesten står den kronologiske tiden på en måte stille og man er i
et rom sammen hvor «kairos» gjelder. Kairos
er et romlig ord i motsetning til kronos som
måler den irreversible livslinjen.
Et viktig handlingsaspekt i gudstjenestens
samling er at vi er i samme båt og at det ikke
er noen som er mer innenfor enn andre. Det
skjer i gudstjenestens samling med å etablere et felles vi hvor ikke det er «vi og dem»,
«kjerne og periferi» eller «vante og uvante»
men hvor alle er søkende. I et skrift fra en av
kirkefedrene heter det at dersom det kommer en fremmed og ikke finner plass skal
han få biskopens plass. (Lathrop, s 120)
I foredraget «Strong Center, Open
Door» henviser Gordon Lathrop en liten
dansk grundtvigiansk menighet i «upper
midwest» i Nord Amerika hvor følgende
strofe av Grundtvig er inngravert på kirkeklokken: «Til badet og bordet, Til bønnen
og ordet, Jeg kalder hver søgende sjæl».
Kirkeklokkene kaller «hver søkende sjel» .
Alle er søkere som trenger å komme – til tro.
Klokkens innskripsjon i «West Denmark
Lutheran Church» indikerer at å komme inn
gjennom kirkens dør til en gudstjeneste er
å komme til en gjenkjennelig og alminnelig
begivenhet som ved at den skjer i kirken er
en hellig handling.
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Det som skiller den fra det alminnelige er
at dette fellesskapet er «for alle». Dette må
komme til uttrykk i ordene, men vel så meget i handlingene (Lathrop 1998, s 120)
Når gudstjenesten er slutt går vi fra hverandre med Guds fred styrket av gudstjenestens handlinger av «mottakelse og sendelse».
Med gudstjeneste som helhet sett på som
åndedrettet mellom å komme og gå og med
den konkrete oppfordringen ved gudstjenestens slutt om å gå i fred, involveres menigheten (den lokale) med kirken og verden
– med alle som sulter og venter på brødet.
Dåp
Dåpen og nattverden er tydelig i ordo knyttet til et ytre fastlagt handlingsforløp. I sakramentene er det et sammenfall mellom
ytre handlinger og åndelig innhold.
Dåpen er et bad – en vask. I luthersk tradisjon uttrykker troen seg i like stor grad (og
i sammenfall) med kroppens sted eller posisjon enn hva man faktisk tenker og forstår
i sitt hode eller hjerte. Å komme/bringes,
bære/bæres etc er uttrykk for tro. Tro er ikke
å gi sin tilslutning til læresetninger. (Dokka
s 132ff)
I dåpshandlingen er det derfor viktig (for
troen) hvordan handlingen skjer og hvordan
møtet (relasjonen) både med meg selv, den
andre og Gud gestaltes.
En viktig del av dåpssamtalen/-samlingen forut for dåpen er å øves på dåpen. Man
inntar posisjoner, øver på hvordan barnet
holdes over vannet, faddernes og foreldrenes plassering etc. Videre fordeles oppgaver
i handlingen som å lese bønner og bibeltekster, tørke av hodet, tenne dåpslys etc. Ved å
snakke om de ytre oppgaver åpnes det sam26
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tidig for den indre betydningen av dåpen.
Med vekt på handlingen er det viktig
å arbeide med dåpshandlingens estetikk
og skjønnhet. En ledetråd er å tilrettelegge
dåpshandlingen som en åpning av en fest:
Man skal ha inntrykk av at den er forberedt
og stedet skal være pyntet. Den skal preges
av glede og forventning, gjestfrihet og «välkommande». Ingen skal føle seg utafor og
den skal uttrykke at alle er søkende sjeler
som har ventet på denne anledningen til å
bli med. Den tar opp i seg de nye og den bekrefter de gamle. Det er handling som ikke
skal være preget av rutine og samlebånd
hvor de vante venter på at det egentlig skal
begynne. Å vektlegge involvering i alle betydninger av ordet gjør dåpen til en dåpsfest
– og påminnelse for hele menigheten.
Ordet.
Gudstjenesten er «Ordets» gudstjeneste og
ikke ordenes. Under «Ordet» skal det ikke
være slik at ordene overtar til forskjell fra
dåpen og nattverden hvor handlingene gjelder. Ordet er også en involverende handling.
Det kan synliggjøres (som samtidig er uttrykk for teologisk signifikans) ved å la boka
det leses fra bæres til lesepulten og åpnes
der. Ordene fra skriften leses av «medliturger» som har sine plasser i menigheten. Den
som leser har (gjerne) øvd seg på forhånd
men lesningen skal være folkelig og ikke
«teatralsk». Under evangelielesningen bærer
to barn prosesjonslysene ned til lesepulten
og stiller seg på hver side med ansiktet vendt
mot denne.
Prekenen er også en involverende handling. Den intenderer ikke å være gudstjenestens høydepunkt men skal knytte frie ord til

de leste tekstene eller til andre ting som skjer
i gudstjenesten. Prekenen må forstås som
en del av «handlinger i fellesskap». Den skal
også være alminnelig og unngå de storslåtte
formuleringer og viderverdigheter. Ordene
skal være til den menigheten som samlet.
Prekenen kan gjerne involvere andre og også
ta i bruk andre uttrykksmidler enn talte ord.
I dåpen og nattverden er vannet, brødet
og vinen «foran oss». I Ordet er bibelen
foran oss. Ved at den åpnes og får stemme
inngår den i et handlingsforløp i gudstjenesten som gjør at den blir levende (Guds ord)
og inngår i relasjoner som skaper tro. Ordet
blir kjød hver gang det skaper fellesskap. Når
ordene blir handling blir «ordet kjød» og tar
bolig iblant oss.
Bønn
Leddene i ordo er selvstendige med tydelig struktur mellom åpning og avslutning.
Samtidig er alt til stede samtidig. Både som
eget ledd i ordo og som med i hele gudstjenesten skal bønnen være fellesskapets
handling. Det er menigheten som ber. Ikke
den enkelte. Forbønnen følger en bestemt
struktur men ordene er forskjellige. De kan
være skrevet av enkeltpersoner eller grupper
i menigheten og/eller være ord fra kirkens
(verdensvide) tradisjon. Under bønnen kan
man tenne lys, skrive bønnelapper, bære
stein, knele osv.
Nattverd
Nattverden er et måltid og en handling i fellesskap – om enn i stilisert form. Til messen
er det bakt brød og kirkerommet dufter gjerne nybakt. Brødet og vinen – sammen med
duk, lys og blomster – bæres fram til alteret

(bordet). Mange deltar med ulike oppgaver.
Det som blir til overs sendes rundt i menigheten etterpå eller så spiser man det til kirkekaffen.
Det enkle er det beste.
Gudstjenestene skal være enkle. Menigheten
(og presten) blir slitne av overfylte gudstjenester og fremmedgjort av de pompøse.
Med involverende gudstjenester kan det lett
bli for mye for den alminnelige kirkegjenger
som bare vil ha en stille stund og gjenkjenne
seg selv i det kjente. Man skal arbeide med
gudstjenestene med respekt for tradisjoner
og det varige. Ingen ting av det som handler
om gudstjenesten som fellesskapets handling tilsier at ting trenger å bli komplisert. En
involverende gudstjeneste er en gjenkjennelig og gjenkjennende gudstjeneste.
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Små glimt fra prosessen rundt Høringen
for ny gudstjenesteliturgi i tre
menigheter i Trondheim
Merete Sand

Sogneprest i Hoeggen
Merete.Sand@trondheim.kirken,no

Menighetene Domkirken og Vår Frue
menighet (heretter bare omtalt som
Domkirken), Hoeggen menighet og Ilen
menighet. Menighetene tilhører ulike prosti. Høringen har forskjellig omfang i de
ulike menighetene. Her har jeg valgt å konsentrere oppmerksomheten rundt prosessen med innføring av selve ordoen. Kildene
som oppgaven bygger på er egne erfaringer
i Hoeggen menighet, både som prest og
menighet, referater fra gudstjenesteutvalg
(GU), staber og referater fra innspill på kirkekaffe som er avholdt underveis i de tre
menighetene, og samtaler med sogneprestene i Ilen og Domkirken. Jeg har også vært
tilstede på to gudstjenester i Nidarosdomen
i løpet av høringsperioden. Menighetene er
svært forskjellige mht kirkebygg og egenart,
og dette har fått konsekvenser for valg som
er gjort underveis. Helt kort:
Domkirken:
De ansatte i Domkirken beskriver menigheten som en Katedralmenighet, den er flyktig
og den er ressurssterk. Det bor ca 8000 i sognet, de fleste kirkemedlemmer. Søndagens
hovedgudstjeneste forrettes fra oktogonen i
øst.

Ilen:
Langskipet tradisjonell kirkebygning, med
fast alter, og faste kirkebenker med plass til
i alt 900 mennesker. Det bor rundt regnet
7000 i sognet, og anslagsvis 6000 er medlemmer i kirka. Ilen er en «voksen» gudstjenestefeirende menighet.
Hoeggen:
Kirka er en moderne kirke fra1997. Den har
alter versus populum. Kirkerommet er fleksibelt og kan ha inntil 400 plasser. Det bor
ca 10 000 i menigheten og de fleste er kirkemedlemmer. Så godt som alle barn deltar
på skolegudstjenestene. Hoeggen har en relativt stor gudstjenestefeirende menighet, og
det drives mye frivillig barnearbeid.
Gudstjenesteutvalgene:
Menighetene kom med i høringen på litt forskjellig grunnlag. Både Domkirken og Ilen
menigheter var i utgangspunktet mer forberedt på høringsprosessen enn Hoeggen. Det
gjenspeiles i det videre arbeidet. Domkirken
og Ilen har begge hatt folk i GU som har uttrykt ønske om å være med i gudstjenesteutvalg for å få innflytelse på prosessen. Det
førte til reelle diskusjoner rundt forslaget til
ny ordning, og bevisste valg i forhold til en
del utfordringer.
Menighetsrådet (MR) i Hoeggen gikk ut
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med forespørsel til en rekke enkeltpersoner
i menigheten om å være med i et høringsutvalg. MR inviterte også til et åpent møte
om reformen og høringen med bakgrunn i
materiellet som ble lagt fram den 21. august.
Mange møtte, og til sammen ti personer sa
ja til å være med i et ad hoc -utvalg, sammen
med sogneprest og kantor. Mange i menigheten så det som spennende å bli spurt om
å være med å prøve ut noe nytt. Samtidig ga
utvalget uttrykk for at de først og fremst så
det som sin rolle å komme med innspill og
kommentarer underveis i prosessen.
Så var vi i gang!
Hoeggen menighet: Oppstart og praktiske
avveininger
Medlemmene i ad hoc - utvalget fikk boka
«Forslaget til ny ordning». De ga tilbakemelding om at dette var for krevende materiale
å sette seg inn i på kort tid, og overlot det
derfor til staben å foreta de nødvendige valg
for hva som skulle prøves ut.
Hoeggen tok i bruk ny ordo på presentasjonsgudstjenesten for konfirmantene 28.
sept 2008. Staben så det som lite pedagogisk
å introdusere konfirmantene for Alterbokas
liturgi, for så å endre den etter kort tid. Det
ble imidlertid ikke feiret nattverd denne
søndagen, slik at innføringen av ny ordo i
sin helhet ble fordelt over to søndager. Det
ble laget egen agende til presentasjonsgudstjenesten.
Det var stor uvilje både i stab og menighetsråd mot å trykke program til hver gudstjeneste. Hoeggen er som første menighet i
Trondheim sertifisert som Miljøfyrtårn. Det
ble derfor utarbeidet en «En veiledning til

gudstjenester i Hoeggen menighet», hvor
ulike alternativ var sammenstilt. Klokkeren
fikk i oppgave å informere i starten av gudstjenesten om hvilke alternativ som var valgt
for nettopp denne søndagen. Det viste seg
imidlertid at denne øvelsen ble for vanskelig,
og førte til så stor usikkerhet, at det ble «opprør» i menigheten. Løsningen for Hoeggen
ble å installere projektor, og bruke veggen i
koret som lerret. Tilbakemeldingene på det
har vært overveiende positive. Det har også
vært et ønske fra menigheten at salmene
blir vist på veggen. Det fremmer sangen
når vi må se opp på veggen! Hele liturgien
«med forklaringer» blir gitt på denne måten.
Prestene og frivillige samarbeider om å få på
plass teksten, og frivillige har ansvar for å
kjøre projektor på gudstjenesten.
Menigheten har lang tradisjon med frivillig klokkertjeneste. Flere av klokkerne er
også med i ad hoc - utvalget. De er tekstleser,
og assisterer ved dåp og nattverd. Det ble avholdt et møte med klokkerne, hvor vi drøftet
endringene i forhold til deres arbeidsoppgaver. Klokkerne har blitt utfordret til å delta i
større grad under forbønnen og å innlede til
og å lede Trosbekjennelsen når den kommer
rett etter preken. Foreløpig har ikke klokkerne eller andre i menigheten blitt utfordret
til å bidra med utformingen og innholdet i
gudstjenesten. Det er i all hovedsak prest og
kantor som fatter beslutninger, samt diakonen på de gudstjenester hun medvirker på.
Hoeggen menighet har søndagsskole, barnekor og speidergrupper. Disse deltar med
ulike oppgaver på de fleste familiegudstjenestene.
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Nødvendige justeringer for å holde fokus:
Tilbakemeldinger fra klokkere, gjennom
spørreskjema og gjennom samtaler på
kirkekaffen.
Flere av de som gjør klokkertjeneste ga uttrykk for at de syns det var ubehagelig å
sløyfe «slik lyder Herrens ord» etter tekstlesningene. Samtidig ønsket de å være lojale
mot høringen. Men de valgte å sløyfe «slik
lyder første/ andre lesning», fordi de mente
det var for dumt!
Det ble lagt ut spørreskjema for menigheten. Det kom inn en del kommentarer i startfasen, både positive og negative.
Kirkekaffen har vært et viktig sted for utveksling av tanker og samtaler omkring reformen. Det har både vært uformelle samtaler, og samtaler med en viss struktur. Jeg vil
trekke fram to forhold som ble gjenstand for
stor diskusjon, og som vi prestene valgte å
justere umiddelbart:
Kunngjøringer
Det ble gitt uttrykk for at det var ille nok
at de kom helt i starten, og verre at de bare
forholdt seg til det som skjer i selve gudstjenesten. Vi henviste til oppslagstavler i kirka
og til menighetens hjemmeside, men menigheten fant ikke det tilfredsstillende nok.
Etter relativt kort tid (fire – fem gudstjenester etter ny ordo) snudde stemningen med
hensyn til selve oppstarten av gudstjenesten. Mange ga tilbakemelding om at de syns
det var fint med informasjon som avsluttes
med ordene «La oss være stille for Herren/
Gud» og bønneslag. Dessuten ble det nå
sagt at kunngjøringer etter preken faktisk
bryter rytmen i liturgien. Samtidig var det
et folkekrav at kunngjøringer må vi ha! Vi
30
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har derfor valgt å innføre et punkt for kunngjøringer etter takkebønna etter nattverden,
- før siste salmen. Og det fungerer rimelig
tilfredsstillende. Det er uttrykk for vårt kreative forslag til lokal tilpasning til ordoen.
Evangelieprosesjon
Ved evangelielesningen gikk presten til å begynne med helt ned til de bakerste benkene
i menigheten, og leste evangeliet vendt mot
alteret. Menigheten innvendt at de ønsket
å se presten; slik at presten nå står i koret,
vendt mot menigheten. Vi har vekslet på å
ha evangelielesning med og uten lysbærere.
Begge alternativ har blitt tatt i mot med
både bifall på at det oppleves rett, og med
spørsmål om hva dette er godt for.
Det har også blitt etterlyst en tydelig
stemme til å lede menighetssvar ved veksellesninger som den nye liturgien legger opp
til ved samlingsbønn, syndsbekjennelse og
i nattverdliturgien. Det er naturlig å legge
denne oppgaven til klokkeren. Men det krever at klokkeren er trygg på den nye liturgien, og det tar tid å få til det når klokkertjeneste går på omgang blant frivillige.
Menigheten har ved flere anledninger
blitt oppfordret til å kommentere innholdet i
de nye nattverdliturgiene. Ingen har så langt
kommet med innspill eller kommentarer til
de nye eukaristibønnene. Det er heller ingen
som har kommentert at presten sier «Dette
er Jesu kropp» ved utdelingen. ( Derimot er
det sterke meninger i Hoeggen menighet
om nattverden skal mottas ved kneling ved
alterringen eller ved intinksjon, men den
diskusjonen har pågått før menigheten tok
i bruk nye nattverdliturgier.)

Ilen menighet: Oppstart og
praktiske avveininger
Felles for alle i GU er et stort engasjement
for gudstjenesten, selv om de spenner over
et vidt spekter av oppfatninger. Et av medlemmene i GU har bevisst valgt å skifte kirke
fra Domkirka til Ilen, fordi de opplevde at
det var «alt for mye nytt i Domkirka».
Utvalget greide etter lang diskusjon å bli
enig om følgende vedtak: «GU mener det
viktigste er å få prøvd ut gudstjenestestrukturen i prøveliturgien. Det er ønskelig at vi
både prøver elementer vi liker og elementer
vi ikke synes om. Det vi prøver ut nå skal
ikke legge føringer for hvordan den endelige
liturgien for Ilen skal bli etter prøveperioden.» ( referat fra møtet i GU 23 sept 08 ). På
samme møtet ble det drøftet bruk av alteret i
kirka. Og det ble fattet følgende vedtak: «GU
ønsker at gudstjenesten fortsatt skal forrettes
slik menigheten er vant til og kirken bygget
for, selv om prøveliturgi brukes».
Pga den korte høringsfristen ble det bestemt at fem gudstjenester skulle prøves ut
med ny ordo. Forslag til ny ordo ble lagt
fram for GU av en av menighetens prester.
Men GU fant det svært vanskelig å bli enige
om en detaljert liturgi, da det ligger store
teologiske overveielser og sterke følelser bak
hvert valg, GU synes det er vanskelig å tenke
seg at de lokale menigheter kan klare en slik
oppgave.
Rent praktisk ble GU i Ilen enige om å
lage menighetsagende til de fem gudstjenestene. Kunngjøringene trykkes på agenden.
Ilen opplevde som «Grønn menighet» også
dilemmaet med å trykke agender, men fant
at det var eneste mulighet for å gjøre menigheten kjent med stoffet.
Etter to gudstjenester opplever GU at

«forsøksgudstjenesten som helhet fungerer
bedre enn vi trodde den skulle gjøre».
Kirkerådet vedtok som kjent å forlenge
høringsperioden. Engasjementet var så stort
for den nye liturgien, at det var spontan respons fra menigheten om å videreføre den.
Imidlertid var Ilen menighet såkalt julemenighet i NRK. NRK ønsket at gudstjenestene
i jula skulle forrettes etter Alterboka. Både
GU og stab støttet ønsket, - alle var skjønt
enige om at det var liten vits i å utsette det
norske folk i selveste julehøytida for en prøveliturgi som kanskje ikke ble vedtatt likevel.
Nødvendige justeringer for å holde fokus
4. januar ble det lagt opp til en evaluering
på kirkekaffen. På bakgrunn av det som
kom fram her, foretok GU visse justeringer
- justeringer som forsøker å ta hensyn til
ulike parter. For eksempel har presten valgt
å avslutte gudstjenesten med ordene «messen er til ende». Noen ga uttrykk for at det
er fint, andre savnet «gå i fred» – eller «gå
med fred». Noen savnet klokkerens gamle
utgangsbønn, og atter andre savnet «tjen
Herren med glede». GU bestemte at avslutningen endres til: «messen er til ende, gå i
fred», som vel må kunne kalles et kreativt
kompromiss.
Videre etterlyses også her en klar klokkerstemme som kan lede i menighetssvarene, også ved enkeltstående amen, slik at
menigheten får den nødvendige frimodighet til å delta.
Når det gjelder nattverdliturgien, har
menigheten prøvd ut et av de alternativene
hvor eukaristibønnen inneholder setningen
«Stort er troens mysterium». Flere ønsket at
det skulle ut, men det kom ikke til enighet i
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denne runden.

Domkirken menighet: Oppstart
og praktiske avveininger
Det ble endelig bestemt i GU at gudstjenestearbeidet i forbindelse med høringsperioden i Nidaros domkirke begynner for fullt 1.
søndag i advent 2008. Imidlertid har menigheten ennå ikke ved slutten av april 2009 tatt
i bruk ny nattverdliturgi.
Under overskriften «Dette er det vi konkret ønsker å vektlegge i reformarbeidet»
(referat fra stabsmøte 30.okt.2008) har staben som første punkt: Hovedliturgen må
bort fra alteret når han/ hun ikke har noe
der å gjøre. Større bevissthet om dette!
(Bevisstheten om hvor man er, ikke være der
en ikke har noe å gjøre) Staben ønsker også
å spørre GU om hvorvidt det skal opprettes
forbønnsgrupper som forbereder og deltar i
forbønnen.
Staben i Domkirka konkluderte på møtet
med at de trengte «et mandat fra GU som
gjør at vi kan jobbe faglig med reformmaterialet i staben».
Det nyoppnevnte GU hadde møte 11.
november, og starta sin virksomhet med å
samtale omkring de tre begrepene fleksibilitet, involvering og stedegengjøring. Den
runden om menigheten ble sammenfattet i
de tre ordene ansvar – tydelighet – symbolikk.
Fungerende domprost spør om mandat
fra GU til å arbeide videre med dette (ny ordo)
i staben fram mot gudstjenesten 1.søndag
i advent. GU gjorde følgende vedtak: «GU
i Nidaros og Vår Frue menighet gir staben
mandat til å arbeide med liturgi i Nidaros
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domkirke etter Gudstjenestereformens
prinsipper, deriblant utarbeidelse av ny nattverdliturgi».
Evaluering underveis
Etter knappe fire måneder går staben igjennom erfaringer, og konkluderer blant annet
med at det er fint med stillhet før bedeslagene. Staben har bevisst valgt ordlyden «La
oss være stille for Gud» for å understreke et
kjønnsnøytralt språk. Videre er staben tydelig på at samlingsbønn skal leses av alle. Ved
kunngjøringene først i gudstjenesten prioriteres også opplysninger om konserter hvor
Domkirkens egne krefter medvirker. Øving
av nye salmer skjer ved at en gruppe fra koret eller klokker/liturg er forsangere.
Kyrie og Gloria samt de øvrige ordinarieleddene vil presenteres med ny musikk i
gudstjenester i høstsemesteret. Kantorene
har ansvar for planlegging og innøving av
dette. Domkirka er også Grønn menighet,
og opplever at det er et dilemma i forhold til
å produsere 500 agender til hver gudstjeneste. Videre oppsummerer staben at det har
vært arbeidet mye med forbønnen. Dette er
et ledd det er fint å involvere flere fra menigheten.
Prosessen videre
Jeg har her vist glimt fra prosessen så langt.
Det er en stor oppgave å samle sammen
erfaringene som er gjort og sørge for at
de blir tatt med i den videre prosessen.
Menighetene har lagt opp til samtaler på
kirkekaffen, arrangert egne evalueringsmøter osv. og det har vært stort engasjement
rundt arbeidet. Men det er tidkrevende. De
fleste gir positive tilbakemeldinger på den

nye ordoen. Vi har fått større bevissthet på
hvordan vi som prester og andre involverte
går og står under gudstjenesten. Prestens
rolle som gudstjenesteleder blir tydeliggjort.
Det er liten motivasjon for å gå tilbake til
Alterboka, samtidig som mange opplever at
det er mange spørsmål som er uavklart både
teologisk og praktisk.
Viktige spørsmål som
arbeidsgiver må ta på alvor
Hvem som skal gjøre alt ekstraarbeidet reformen medfører? Hvilke arbeidsressurser
skal brukes? Presten er ansvarlig for å sette
«vi-et» i gudstjenesten. «Vi kan ikke stedegengjøre noe når det ikke er folk på stedet
som involverer seg. Da blir presten fleksibel», sier sognepresten i Ilen menighet.
Det er viktig å gi et GU klare rammer og
retningslinjer for hvilke oppgaver de skal arbeide med. Samtidig er det viktig å avklare
hvem som har ansvar for å sørge for at nødvendige ressurser er til stede for å iverksette
de valg som tas. Dersom GU ønsker at menigheten skal gjennomføre evangelieprosesjon på hver gudstjeneste, - hvem har ansvar
for å finne de to personene til hver søndag,
og øve med dem?
Høringsmaterialet legger også til rette for
at et GU kan bli tendensiøst sammensatt,
og derfor lett kan havne i den ene eller andre grøfta hva angår teologiske avveininger.
Selv med et godt fungerende GU er det en
krevende oppgave å påta seg ansvaret for
utformingen av en lokal ordo. Utvalget vil
også måtte svare for sine valg dersom menigheten gir negative tilbakemeldinger. Det
er min påstand at en gjennomsnittlig lokalmenighet ikke har tilstrekkelig teologisk

kompetanse til å håndtere så mye sprengstoff som høringsmaterialet legger opp til.
De tre utvalgene som har vært i funksjon
har alle overlatt til staben å lage et utkast til
lokal ordo.
Høringen setter som premiss at alle menighetene i Norge er ulike, og samtidig
beskrives hver menighet som en konform
størrelse med stor interesse for å utvikle
gudstjenestelivet. Hvordan skal de menighetene som har folk som stiller til valg i menighetsråd fordi de vil ha det fint på kirkegården løse oppgaven med stedegengjøring,
involvering, fleksibilitet og kjønnsinkluderende språk i gudstjenesten?
Det er vanskelig å forholde seg til at reformen vil alt på en gang! De ansvarlige for
reformarbeidet ønsker at menighetene skal
ta stilling til nye liturgier, nye tekstrekker, ny
ordinariemusikk og nye salmer, ny tenkning
rundt bruken av alteret – alt på en gang. Og
alt skal prøves mot ordene stedegengjøring,
involvering, fleksibilitet og kjønnsinkluderende språk. Hvor er alle de menighetene
som har ressurser i kraft av ansatte, kirkegjengere og tid og som bare lengter etter å
utforme nye gudstjenester?
Det må komme retningslinjer for utforming av grunnordningen som gjør at messa
på søndag formiddag er gjenkjennelig samme hvilken menighet du går i. Med hemningsløs klipp og lim i alt stoffet som er til
rådighet, kan vi lett få lokale grunnordninger med teologisk slagside, som langt i fra
ivaretar og framelsker mangfoldet. Presten
har høy teologisk kompetanse, og skal i
henhold til vår kirkeordning fastholde lære
og forvalte de liturgiske ordningene. Det er
viktig at vi som prester – og kirke - reflekte-
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rer over hva som ligger i læremyndigheten.
Ønsker vi at kirka skal bli så stedegen at den
faller fra hverandre? Samtidig er det klart at
involvering og stedegengjøring viktige prinsipper. Det er mange dilemmaer som trenger en grundig drøfting. Vi må alle få lov
til å bruke tid på prosessene. Og prester og

andre med ansvar for gudstjenestene må få
de nødvendige ressurser for å gjennomføre
reformen på en verdig måte.

gudstjenestereform

Hva er en samlingsbønn?
Roar tønnesen
Sogneprest i Kongsberg
ro-toen@online.no

samlingsdelen intensjon
Det som først møter en i en gudstjeneste er
viktig. Det setter fokus, og det forteller oss
som er samlet om hva som er viktig i det påfølgende. I følge materialet som er sendt ut i
forbindelse med ny liturgisk ordningen for
hovedgudstjenesten i Den norske kirke sies
det at: «Samlingen skal på best mulig måte
ivareta en bevegelse fra de mange forskjellige jeg til et samlende vi.» Et annet dokument
er enda klarere og sier: «Inngangsdelen har
et hovedfokus, nemlig at de som kommer til
kirken blir en del av et samlet vi.» Med et
slikt fokus er det naturlig at syndsbekjennelsen skyves bort fra gudstjenestens innledning og erstattes av noe annet som på en bedre måte ivaretar dette målet. Samlingsdelen
består av delene forberedelse, inngangsord,
inngangssalme, samlingsbønn, kyrie og gloria. Det er disse leddene som skal etablere et
vi, og tilslutt ved hjelp av samlingsdelens to
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siste ledd, kyrie og gloria, ende opp med et
rop til Gud om Guds miskunn og lovprisning av det han har gjort for oss. I veiledningen til gudstjenestens hoveddeler står
det at det kan gis informasjon om dagens
gudstjeneste i forkant av selve gudstjenesten.
Utover at det bør ha form av innbydende velkomstord nevnes det kun praktiske ting slikt
som medvirkende, hvem som skal døpes, offerformål osv. Det legges ikke opp til at man
gjennom dette leddet skal si noe mer om
dette vi som samles og hva dette vi skal gjøre
sammen. Det er derfor inngangssalmen,
inngangsordene og samlingsbønnen som
hovedsakelig skal definere menigheten som
vi og peke på hva gudstjenesten videre skal
handle om. Inngangssalmen er viktig både i
det å samle menigheten som et vi og i det å
utrykke hvorfor menigheten er samlet, men
kan ikke i denne sammenhengen være gjenstad for videre fokus da jeg ikke har noe empirisk materiale som viser hvilke salmer som
menigheter velger på denne plassen i den
nye liturgiske ordningen. Inngangsordene er

hovedsaklig formelpregede hilsener fra den
treenige Gud eller kortfattede hentydninger
til hvem som er den dypeste grunnen til at
menigheten samles. I forslagene til lengre
inngangsord, som også beskriver det vi som
samles og hvorfor vi samles, foreslås det at
påfølgende samlingsbønn utgår. Vi står derfor av ovennevnte grunner i hovedsak igjen
med samlingsbønnen når vi skal ha søkelys
på hvem dette vi som samles er, og hvorfor vi
samles til gudstjeneste.

Samlingsbønnens ønskede
funksjon og struktur
Samlingsbønnene er delt inn i 5 hovedgrupper. Det er bibeltekster som samlingsbønner, allmenne samlingsbønner med eller
uten dåpspåminnelse, samlingsbønner når
det har skjedd katastrofer eller ulykker,
samlingsbønner i gudstjenester der barn er
i fokus og samlingsbønner til dager og tider i kirkeåret. Det sies i høringsmaterialet
at samlingsbønnen har flere funksjoner og
at det er opp til den lokale menighet hvilke
bønner som skal brukes. Det gis samme sted
også antydninger om at bønnene kan ha
momenter av syndsbekjennelse og at de kan
fylle funksjoner fra de gamle kollektbønnene. Et annet sted sies det også at kirkeårstid og – dag, samt gudstjenestens karakter
og spesielle fokus kan komme til utrykk i
samlingsbønnen. Høringsmaterialet er også
veldig kortfattet og lite styrende på hvilke
funksjoner en samlingsbønn kan, bør eller
skal ha. Det nevnes at den er en bønn for
gudstjenesten. Videre presiseres det at den
skal etablere gudstjenesten som møtested
overfor Gud, seg selv, hverandre og ska-

perverket. Samme sted står det også at den
skal bidra til å samle hele menigheten for
Guds ansikt og bidra til å stimulere til forventning, deltakelse og etterfølgelse. Det er
kun temaene dåp, syndserkjennelse, syndsbekjennelse, forsoning og dåpspåminnelse
som nevnes eksplisitt som konkrete eksempler på mulige temaer i høringsdokumentene. Det sies at menighetene kan velge en
av bønnene som foreslås, en annen passende
bønn eller utforme sin egen samlingsbønn
ved hjelp av en treleddet bønn som kan ha
følgende struktur:
Del 1. Innledning som utrykker noe om
de forskjellige steder og sammenhenger vi
kommer fra. Kjerne i innledningen: «Her er
vi for Guds ansikt»
Del 2. Bønnen kan deretter understreke
de grunnleggende relasjonene til Gud, oss
selv, hverandre og skaperverket.
Del 3. Videre kan den bære preg av gudstjenestens spesielle vektlegging og tema og
anspore til felles deltakelse i lovprisning,
bønn og etterfølgelse.
Da det i høringsmaterialet blir oppgitt
en mal er det å vente at de foreslåtte bønner
i hovedsak bygges opp i henhold til denne
malen. Vi vil undersøke i hvilken grad de
faktisk gjør det, eventuelt hvilke deler av den
som er mest i bruk. Vi vil også se på innholdet i de enkelte delene og undersøke om vi
ser noen tendenser i materialet. Disse undersøkelsene vil gi et signal om hva det legges opp til at en samlingsbønn i praksis skal
være.
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Innhold i høringsmaterialets
forslag til samlingsbønner
Vi vil begrense oss til å undersøke de samlingsbønnene som oppgis som allmenne
samlingsbønner (med og uten dåpspåminnelse) og samlingsbønner til tider og dager i
kirkeåret. Det er gjengitt 30 allmenne samlingsbønner og 27 samlingsbønner til tider
og dager i kirkeåret. I alt har vi hatt fokus
på 57 samlingsbønner. Vi har valgt å se bort
fra bibeltekster som samlingsbønner, samlingsbønner når det har skjedd ulykker eller
katastrofer og samlingsbønner i gudstjenester der barn er i fokus. Det er gjort fordi det
er få eksempler på samlingsbønner i disse
kategoriene.
Del 1 i den foreslåtte struktur til samlingsbønn handler om hvem vi er og hvor
vi kommer fra og har som kjerne: Her er vi
for Guds ansikt. Vi har sett på i hvor mange
samlingsbønner følgende elementer inngår:
7
Kun tiltale av Gud
39
Andre tiltaleformer og/eller kort 		
utdyping av hvem Gud er.
14
Her er vi for Guds ansikt
11
Utdyping av hvem vi er, hvor vi 		
kommer fra.
I hele 80 % av materialet bruker man en tiltale av guddommen for å etablere et vi. I de
fleste tilfellene gjøres det ved enten å benytte
seg av andre tiltaleformer på guddommen
enn ordet Gud eller så suppleres ordet Gud
med noen få utdypende ord. Det å formidle
at vi nå står fremfor Guds ansikt eller en beskrivelse av hvem vi er brukes kun i ca 20 %
av bønnene. Hvorvidt det skyldes at ingen
av disse bønnene er skrevet til en bestemt
menighet/situasjon eller om man har følt at
slike beskrivelser lett ble banale og selvsagte
er et åpent spørsmål
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Bruken av tiltale i samlingsbønnens
innledning utover bare bruken av ordet
Gud
GUD
• Evige Gud
• Evige miskunsamme Gud
• Gode Gud
• Barmhjertige Gud
• Livets Gud
• Herre, vår Gud
• Gud Fader, min skaper
• Allmektige Gud, du som har skapt 		
alle ting
• Skapelsens Gud
• Vår Gud og skaper.
• Du som har skapt stjernene og har 		
gitt lys til sol og måne
• Du er vingårdsmannen
SØNNEN
• Jesus Messias
• Jesus Messias, du som gikk fra krybben til
korset.
• Kristus.
• Jesus Kristus, du verdens lys
• Guds evige sønn, Jesus Kristus.
• Jesus Kristus, du som gav deg selv 		
for andre.
• Herre Jesus, min frelser
• Du som vevde ditt liv sammen 			
med våre
• Du som sendte ut disiplene
• Du, evige ord som ble menneske 			
blant oss.

HELLIGÅNDEN
• Hellig Ånd (2x)

• Hellige Ånd, min trøster i liv og 			
død
• Guds Hellige Ånd
• Gud, du Heilage Ande
• Du gode Hellige Ånd
ÅPNE
• Herre
• Kjærlighetens kilde
Bønnene tiltaler en person i treenigheten
enten gjennom titler og attributter, eller
gjennom beskrivelser av hva disse har gjort i
relasjon til oss mennesker. Alle tre personer
er godt representert i tiltalene. Det er kun
to tiltaler som ikke direkte eller indirekte
lar seg plassere som en tiltale til en person i
treenigheten. Det er også tydelig at man har
lagt vekt på et kjønnsinkluderende språk og
f. eks kun bruker Gud som far i en av tiltalene. De fleste attributtene og beskrivelsene
av personene i treenigheten som brukes er
milde, støttende og omsorgsfulle begreper.
Utsagn som stiller oss fremfor Gud ansikt
• Herre, jeg er kommet inn i ditt hellige hus
• Vi takker deg for kirken og for at vi kan
samles i ditt hus
• Herre vår Gud, høyr oss, vi som er samla
her i huset vi bygde i ditt navn.
• Hellige Gud, vi er kommet til ditt hus for
å møte deg.
• Vi kommer til Guds hus med julens glede
• Gud, vi er kommet hit for ditt hellige ansikt
• Evige miskunsamme Gud, vi kjem til deg
med vår takk.
• Gode Gud, vi kjem til deg.
• Hellige Ånd, kom til oss i dag.
• Kom til oss når dagene er mørke.

• Med dans og fløytespel kjem vi til deg.
• Her er me, møt oss Gud.
• Gud, jeg roper til deg. Hjelp meg å be og
samle tankene hos deg.
Det ordet som brukes i de fleste bønnene
som stiller oss for Guds ansikt er ordet ’komme’. Det brukes enten i form av en beskrivelse av at vi er kommet, eller en bønn om
at Gud må komme. De 4 bønnene som ikke
gjør det bruker ordene «samle» eller «møte».
Språklig sett oppleves dette som ensartet og
en lite variert uttrykksform. I flere av bønnene sies det at vi er kommet inn i Guds hus.
Det utrykket har i norsk liturgisk sammenheng sin gjenklang i den innledende, gamle
klokkerbønnen fra 1920 liturgien.
Utdyping av hvem vi er, hvor vi kommer
fra, beskrivelser av menigheten som et vi
Vi sliter
•
Vi kommer til deg med vår frykt 		
og vår uro, vår lengsel og vårt håp.
•
..mine mørke sider. Ta imot min 		
svakhet, selvopptatthet, likegyldig		
het
•
Jeg er ensom,.. Jeg er motløs… Jeg
er urolig…
•
…vår angst for det som hender.
•
Bak vår hvite panne har bønnen 		
nesten stilnet.
•
Vårt mørke, vår svakhet, vår sorg, 		
våre urolige hjerter.
Vi sliter og gleder oss
• Vi er kommet fra ulike sammen		
henger, med ubekymret sorgløshet, med
gleder og gode stunder,...., med opprivende
konflikter og splittelse, med sorger som det
er vanskelig å komme igjennom, med syk-
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dommer og plager.
Vi gleder oss
• Med dans og fløytespel…….
• Med song og djupe smilehol….
Vi tilhører
• Ta imot våre tusen språk.
• ..ber vi barna våre til deg i dåpen.
• ..huset vi bygde i ditt navn
Det er slående at de fleste bønnene som
utdyper hvem vi er beskriver det vi sliter
med og ønsker hjelp til. Den massive kritikken av å plassere syndsbekjennelsen i starten av en gudstjeneste gikk i hovedsak ut
på at den både smalnet inn det mennesket
sleit med, men også at den førte til en negativ og depressiv start på gudstjenesten.
Samlingsbønnene har en bred beskrivelse
av hva vi sliter med, men den kan fortsatt
bli depressiv og negativ i sitt syn på mennesket hvis ikke temaene glede og tilhørighet brukes oftere. Antaklig er det den lange
tradisjonen med å starte gudstjenesten med
å beskrive det vanskelige i livet som også slår
inn i temavalgene i samlingsbønnene.
DEL 2
I del 2 i samlingsbønnene er det foreslått
å ha fokus på vår relasjon til Gud, oss selv,
hverandre og skaperverket. Følgende antall
samlingsbønner i vårt materiale innehar:
35 Understeking, utdyping av vår relasjon 		
til Gud.
4 Oss selv
13 Hverandre
3 Skaperverket
Understreking utdyping av vår relasjon til
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Gud
Bønn som utrykker at vi trenger/ønsker noe
fra Gud
•
I ditt bilde skapte du oss, vi tilhører
deg. Fyll oss….
•
For å ta imot…..gi oss…lukk opp…
•
Vi løfter glede frem for deg i takk 		
og bønn…Gud gjør oss sterke og 		
glade..
•
Båret til deg Gud….gjorde oss til 		
dine barn, bekreft oss, preg våre liv.
•
Tar imot oss slik som vi er, tilgi 		
oss….tilhører deg.
•
Mett oss med din godhet, og møt 		
oss med din fred.
•
Befri oss, så vi kan glede oss….
•
Jeg er kommet..for å ta imot.. hva
du vil gi meg. Herre lukk nå opp
mitt hjerte.. Gi oss mot til..
•
Gud gi oss din nåde.
•
Jeg roper til deg. Hjelp meg…du 		
forlater meg ikke…du har makt til
å hjelpe…,men hos deg finnes fred.
•
Takk for ditt skapende ord. La det 		
bli vårt lys
•
Lukk øyro våre opp, så…utfordrer
oss…kjenner våre…gjør oss hele…
•
Gud, berør oss. Herre, si noe. Gud,
vis deg.
•
Møt oss i vår lengsel, la ditt ansikt 		
lyse over oss.
•
Til din krybbe får vi komme, gi oss
gleden.
•
Vi kommer for å…..gaven er bar		
net i krybben
•
Nå skinner lyset i mørke. Nå ser vi
din herlighet. Kom og fyll….
•
..vevde ditt liv sammen med våre…
da du ble menneske som oss

•
•
•
•
•
•

Kjærlighet du ga oss…i han er ly		
set….bøyer vi oss i tilbedelse….til 		
han setter vi vårt håp
Frigjer oss
Lyset sprengte seg vei inn i gravens
mørke. Kom til oss. Ta frykten fra 		
oss
Kommer vi sammen for å prise 		
deg. Kom til oss med håp og glede.
Ta imot våre tusen språk og la de 		
bli ett i deg. Fyll oss med din kraft.
Omslutt oss og alle folk på jorden 		
med din nåde.

Bønn som utrykker takk for det vi har fått
og tilhørighet.
•
…tegnet med korsets tegn
•
Du som vevde ditt liv sammen 		
med våre
•
Vi ser deg i din sønn
•
..tilhøre Guds folk i verden.
•
Vi er i din vingård. Du er vingårds
mannen og vi er medarbeidere.
•
Takk for at du ble et menneske og 		
steg inn i tiden
Beskrivelsene av hvem vi er henger logisk
sammen med hvorfor vi henvender oss til
Gud. Vi påpekte tidligere at hovedvekten i
beskrivelsene av hvem vi var gikk ut på at
vi sleit og dermed trenger hjelp fra Gud. Vi
skal fornyes, forandres og frigjøres og ber
om hjelp til det. Det er få bønner som utrykker tilfredshet, hvile og tilhørighet. Det
er liten tvil om at disse temaene bør styrkes
i det videre arbeidet med samlingsbønnene
og at bønnen til Gud om fornyelse, hjelp og
forandring antakelig bør spares til forbøn-

nen senere i gudstjenesten.

Understreking, utdyping av vår relasjon til
oss selv.
•
Så vi på nytt kan glede oss over li		
vet.
•
Forny i dag vårt livsmot og håp, og
gi oss tilbake drømmen om det 		
gode liv.
•
Frigjer oss til å leve heilt og ta imot
det heilage alminnelege livet.
•
Finne rom for våre liv, for våre sei
re og nederlag, for våre 		
håp og drømmer.
Det var både vanskelig å finne eksempler på
utdyping av vår relasjon til oss selv og å vite
hva det betyr. Utsagnene over er de som ligger tettest opp til det å understreke, utdype
vår relasjon til oss selv. Det å understreke,
utdype vår relasjon til oss selv høres bra ut
som en programerklæring, men viser seg
altså meget vanskelig å uttrykke konkret i en
samlingsbønn.
Understreking, utdyping av vår relasjon til
hverandre
Bønn om mer, dypere og bedre fellesskap
• Gud la dette rommet være stort nok til å
romme oss, høgt nok…., ope nok….
• Gjør døren til dette hus vid nok….Smal
nok til å stenge ute misunnelse……
• ..kan samles i ditt hus, la oss finne rom for
våre liv…..
• ..og møte hverandre med åpenhet og omsorg.
• Bind oss til hverandre i tro håp og kjærlighet.
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• La oss møte det sårbare hos hverandre
med…..
• Hjelp oss til å tenke godt om andre. La oss
få kjenne hvor fint det er å samles i Herrens
hus.
• La gudstjenesten i dag fornye vår kjærlighet til deg og hverandre.
• Hjelp oss å leve sammen i rettferdighet og
fred.
• hjelp oss til å kjenne ditt bilde i hverandre

Stadfestelse av tilhørighet og fellesskap
• En gang ble vi båret til deg Gud. Her er vi
sammen
• Vi tilhører deg og er til for hverandre.
I dette leddet kommer også ønske om forbedring og fornyelse av fellesskapet mye
tydeligere frem enn understreking av det
fellesskapet og tilhørigheten vi allerede har.
Utfordringen er også her å ha et større og oftere fokus på den tilhørigheten vi har både
gjennom å beskrive den og å takke for den.
Understreking, utdyping av vår relasjon til
skaperverket.
• Vi takker deg for livet og for sinn og sanser.
Vi priser deg for jordens skjønnhet, for liv
og helse.
• Skapelsens Gud, du som løfter dagen
frem…Vi priser deg for lyset og for solen.
• Skapelsens Gud. Se vår angst for det som
hender med naturen. Vi vil sukke sammen
med alt som lever og be om….
Det er sjeldent det skjer en understreking
av vår relasjon til skaperverket i forslagene
til samlingsbønner. Hvis samlingsbønnene
skal ha et mer positiv, hvilende karakter kan
nettopp en understreking og utdyping av vår
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relasjon til skaperverket være et tema man
kan fokusere mer på.
DEL 3
I den foreslåtte malen til samlingsbønner er
det lagt opp til at samlingsbønnen avsluttes med et fokus på gudstjenestens spesielle
vektlegging/tema og at den ansporer til felles deltakelse i lovprisning, bønn og etterfølgelse. Følgende antall samlingsbønner i vårt
materiale innehar:
38 Fokus på gudstjenestens spesielle vektlegging/tema
28 Liturg ansporer til felles deltakelse i lovprisning, bønn og etterfølgelse som et tema i
bønnen og /eller menighet med felles tiltale
til Gud som avslutning på liturgens bønn.

Gudstjenestens spesielle
vektlegging/tema –
syndsbekjennelsen og de
gamle kollektbønnene
Noe av det som oftest har vært nevnt når
man de siste tiårene har diskutert endringer
i ordningen for høymessen av 1977 er begynnelsen av gudstjenesten, og da spesielt
syndsbekjennelsen. De fleste har nok vært
enige i at rekkefølgen syndsbekjennelse,
kyrie og gloria har en logisk teologisk rekkefølge. Allikevel har mange opplev det som
vanskelig og lite komunikativt å begynne
med en så negativ fokusering på mennesket
som det denne syndsbekjennelsen utrykker.
Mange har ment at behovet for tilgivelse og
nåde blir så sterkt understreket at andre viktige aspekter ved gudstjenesten har kommet
helt i skyggen eller har blitt helt fortrengt av
dette temaet. Det argumenteres utfyllende

for å ta bort syndsbekjennelsen fra begynnelsen av gudstjenesten i høringsdokumentet. Syndsbekjennelsen er foreslått flyttet
som et eget ledd i tilknytning til forbønnen
eller som en integrert del av denne. Det er
derfor naturlig at ingen samlingsbønner i
forslaget har tilgivelse og nåde som det helt
dominerende temaet. Ingen av dem kan
derfor karakteriseres som rene syndsbekjennelser. Det vil allikevel være fullt mulig, med
den strukturen som foreslås for samlingsbønner i høringsforslaget, å skrive bønner
som vil fungere som rene syndsbekjennelser.
Kollektbønnen er fjernet med begrunnelse av at det er nok med en bønn i gudstjenestens inngangsdel og at inngangsord og samlingsbønn langt på vei ivaretar de vesentlige
motiver i nåværende kollektbønner.
Det er 27 bønner i vårt materiale til dager og tider i kirkeåret. I nær sagt alle disse
bønnene er det lett å gjenkjenne dagens
tema og hvilken dag/tid i kirkeåret bønnen
er skrevet for. Det gjenspeiles både i tiltalen
til guddommen og i selve temaet i bønnen.
I materialet som er plassert under allmenne samlingsbønner er også 8 bønner angitt
med et tema som en overskrift. Det betyr at
hele 35 av materialets 57 bønner har ett entydig klart tema, og langt på vei fører videre
tradisjonen fra de gamle kollektbønnene
og fyller deres funksjon. Høringsmaterialet
foreslo, som nevnt tidligere, en treleddet
samlingsbønn med flere underpunkter som
mal for samlingsbønnene. Vi har vist at flere
av disse underpunktene er forholdsvis lite
brukt i de ferdig utskrevne forslagene til
samlingsbønner. Dermed viser det seg at
strukturen i mange av de samlingsbønnene
som er gjengitt i høringsmaterialet nærmer

seg og er slående lik strukturen i de gamle
kollektbønnene. Forskjellen mellom dem
ligger mere i et mere moderne språklig utrykk enn i en nyskapende struktur.
Menighetsdeltakelse i høringsmaterialets
forslag til samlingsbønner
23 Ikke oppgitt, vanskelige som felles bønn
17 En ber, menighet avslutter med felles tiltale til Gud
4 Alle ber alt.
3 Veksellesning mellom menighet og liturg.
1 En ber alt.
Det å involvere hele menigheten aktivt er et
viktig punkt i den nye reformen. Man skulle
derfor tenke seg at det ble lagt opp til at samlingsbønnen var en bønn alle ba felles. Vi ser
at det i materialet sjeldent legges opp til det.

Sammendrag og konklusjoner
Vi har vist at de mest brukte elementene i de
foreslåtte samlingsbønnene er følgende:
1. Tiltale til en person i treenigheten med ett
eller flere attributter.
2. Utdyping av vår relasjon til Gud.
3. Ansporing til lovprisning, bønn eller etterfølgelse.
Vi har vist at i hele 80 % av materiale bruker man tiltale til Gud for å etablere et vi. Vi
har også påpekt at alle personene i treenigheten tiltales. Attributtene som benyttes er
milde, støttende og omsorgsfulle. Man har i
bønnene lagt vekt på et kjønnsinkluderende
språk. Både i beskrivelsen av hvem vi er og
i utdypingen av vår relasjon til Gud dominerer det vi sliter med og det vi ønsker hjelp
med. Beskrivelse av tilhørighet og takk bru-
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kes betraktelig sjeldnere og bør ha et større
fokus i det videre arbeid med forslag til samlingsbønner. Vår relasjon til Gud er betraktelig mer i fokus enn vår relasjon til oss selv,
hverandre og skaperverket. I utdypingen
av vårt forhold til hverandre er det også et
større ønske om forandring og fornyelse av
fellesskapet enn understreking av og takknemlighet for det vi allerede har. Det legges
i praksis ikke opp til at samlingsbønnen skal
ha karakter av en ren syndsbekjennelse. Vi
har videre påpekt at flertallet av materialets
bønner har et entydig klart tema og at de i
innhold og struktur har mye til felles med de
gamle kollektbønnene. Språkdrakten skiller
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seg fra de gamle kollektbønnene ved at den
er mer moderne. Vi ser også at legges opp
til at samlingsbønnene i hovedsak skal ledes
av en person og at den gjerne avsluttes med
felles til tale til Gud.
LITTERATUR:
Alterbok for Den norske kirke, Selskapet til Kristelige
andaktsbøkers utgivelse, Andet oplag Kristiania
1922
Gudstjenestebok for Den norske kirke, del 1 gudstjenester, Verbum, 1992
Liturgi. Forslag til Ny ordning for hovedgudstjenesten
i Den norske kirke, Eide/Kirkerådet, Bergen 2008.
Reform av kirkens gudstjenesteliv. Orientering om høringsdokumentene, Eide/Kirkerådet, Bergen 2008.

gudstjenestereform

hva er et alter?

Hvor skal det stå og hvordan skal vi forholde oss til det?

anne hilde øigarden
Prost i Valdres
anne.hilde.oigarden@kirken.no

En kritisk betenkning til
gudstjenstereformens innføring
av frittstående altre og prestens
plassering «versus populum»
Gudstjenestereformen framhever sentralbygget med frittstående altre. En har ønsket
å skikke seg med det en oppfatter som den
gjennomførte katolske ordning, at presten
plasseres bak alteret med ansikt og oppmerksomhet retta mot menigheten. Hva er det
egentlige motiv for dette? Liturgiforslaget
framhever fellesskapstanken og alteret først
og fremst som nattverdsbord. Jeg er redd for
at en dyrking av fellesskapet skal jage enda
flere søkende vekk fra kirkene våre.
I denne oppgava ønsker jeg å se nærmere
på hva et alter bibelskhistorisk og tradisjonelt har vært, og hvilken funksjon det kan
ha i dag. Jeg berører også spørsmålet om vi
skal ha en bevisst bønneretning i våre gudstjenester, og spør hvor blir det av pilegrimstanken som et samlende tema.
Til denne betenkingen har jeg fått overraskende hjelp fra Den katolske kirkes
eget overhode, pave Bededikt XVI og hans
”Liturgiens Ånd” som utkom på norsk i
2001. Jeg er takknemlig for verdifull bistand fra stipendiat Sigurd Hareide ved

Menighetsfakultetet som har påpekt Den
katolske kirkes nyorientering i disse spørsmål. Bruken av alteret reiser flere problemstillinger enn det i denne oppgava har vært
mulig å nærme seg, jeg har måttet se vekk
fra de mer teologiske spørsmål knytta til
ordets liturgi og nattverdens liturgi og alle
praktiske konsekvenser en økt liturgisk
medvirkning innebærer.
ALTER I FØRKRISTEN TRADISJON
Hva er et alter? Latinordboka lærer oss at
alter kommer av altaria, altarium og betyr
egentlig den øverste delen, som stod oppå
ara, og som offeret ble brent på.
Ingemann Ellingsens lærebok i liturgikk
sier at alter kommer av ara; forhøyning og
altus; høy. Ellingsen sier at det også kan ha
sammenheng med verbet arare; å brenne.
I Det gamle testamentet møter vi alteret
første gang i Noah-fortellinga. I følge 1 Mos
8; 20 bygde Noah et alter for Herren etter å
ha landet trygt på Ararat-fjellene. Med noen
rene dyr og fugler ofret han et brennoffer på
alteret.
Tradisjonen har også lært oss at patriarken Jakob bygde et stein-alter, han reiste en
minnestein for nattens engledrøm og kalte
den Betel, «Guds hus». Han sa; «Sannelig
Herren er på dette sted, og jeg visste det
ikke... Her er Guds hus, her er himmelens
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port» (1 Mos 28; 16ff). Slik blir Jakob sitt alter også en grensestein mellom det himmelske og det jordiske.
På Sinaifjellet får Moses De ti bud og Gud
gir forskrifter på hvordan de skal oppbevares. Han skal bygge en gullkiste til lovtavlene og gjøre i stand et soningssted. Bibelens
egen fotnote til 2 Mos 25; 17 viser til tidligere oversettelse nådestol; som kan bety enten lokket over lovkista eller en gjenstand
på kista. Kjeruber skal vokte stedet og rundt
dette bygges en helligdom, et telt– et møtetelt hvor Guds herlighet bor (2 Mos 25; 10ff).
Teltet og paktskista følger Israelsfolket
gjennom ørkenvandringa og avløses av det
første tempel (1 Krøn 22; 28, 29). Paktkista
var den eneste gjenstand som inntil landflyktigheten, hadde plass i tempelets aller
helligste. Kista er blitt forstått som en trone
som Guds nærværs sky la seg over. Paktskisa
gikk tapt under landflyktigheten og slik ble
det aller helligste tomt. Den tomme trone
blir en «fotskammel» for Guds nærvær.
I synagogen erstattes den tapte paktskista
av lovskapet. Lovrullene er Guds levende ord
som representerer Guds nærvær. Lovskapet
beskyttes som i tempelet også av slør og foran
brenner den sjuarma lysestaken. Synagogen
fikk ingen særskilt arkitektonisk utforming,
den ble en typisk gresk bygningsform for
offentlige forsamlinger, nemlig basilikaen.
De vesentlige faste elementene i et kristent
gudstjenesterom er synlig i synagogen.
Under synagoge-gudstjenesta er alle deltakere vendt mot lovskapet, som på samme
tid er å vende seg mot Jerusalem, mot tempelets aller helligste, også etter at tempelet
var ødelagt. Det aller helligste var i seg selv
et uttykk for håp.
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Det er en forbindelse mellom synagogens
ordliturgi og tempelets offerliturgi. Bønnene
ved utfoldingen av skriftrullene ble utviklet
fra de rituelle bønnene som var knytta til offerhandlingene i tempelet.
ALTERET I KRISTEN TRADISJON
Alteret, slik vi omtaler det i den kristne kirke
i dag, bærer i seg en dobbelt arv, både den
gammeltestamentige og den nytestamentlige. Vår gudstjeneste har røtter både fra tempel og synagoge – og fra Øvresalen, der Jesus
samla disipla sine Skjærtorsdagskvelden
(Matt 26; 17-28).
Satt de rundt et bord? Markus 14:18
bruker verbet anakeimai; å ligge til bords.
Pater Per Bjørn Halvorsen sier i boka «Jesu
nattverd» følgende: «I de tidlig kristne huskirkene har man nok brukt vanlig bord til
feiringen av nattverden, men dette vet vi
ingenting om. Til agapemåltidet, i den mon
det ble praktisert, ble i hvert fatt vanlig bord,
ofte i form av den greske bokstaven sigma
(C) benyttet. Men da eukaristien var blitt
skilt ut fra agapemåltidet, fikk det kristne alter – vi finner betegnelsen ’alter’ allerede hos
Ignatius av Antiokia – en bestemt form. En
av de første billedfremstillingene av en eukaristifeiring finner vi i St. Callistus katakombe, i det såkalte ’sakramentsrommet’. Her ser
vi en prest som velsigner brødet og vinen,
med en kvinne i orantestilling ved siden av.
Brødet og vinen er plassert på noe som man
nærmest må kunne kalle et settebord, av den
typen som fremdeles finnes, med platen hvilende på tre føtter. Det er utvilsomt av tre.
Noe senere blir dette bordet kvadratisk, og
med duker som dekker det hele ned til gulvet, blir alteret kubeformet. Dette må derfor

ansees å være den klassiske formen for det
kristne alter. I den ortodokse kirke har man
bevart den helt konsekvent.»
Halvorsen skriver at det fra 300-tallet
kom forbud mot trealtere, antakelig fordi
de ble ansett som lite verdige den hellige
handling. Bruken av steinaltere ble tidlig
slått sammen med martyrgravene. I tidlig
kirkehistorie har altere gjerne blitt bygd over
en martyrgrav, der martyren eller helgenens
relikvier er lagt i et skrin som inngår som
fundament for eller som en del av alteret
(sarkofag-altere).
I dag har vi altere av mange slags materialer; alt fra natursteiner og marmorblokker til tekstilkledde «kasser» til bordaltere i
massivt tre og i glass og metall.
BØNNERETNING
Alterets symbolikk, dets funksjon og plassering i gudstjenesta har strevd seg fram i
en 2000-årig kristen tradisjon, og det er nå
ved inngangen til en ny gudstjenestereform
grunn til å gå en ny runde på hva et alter skal
være. Finnes noe opprinnelig kristen tankegang rundt bruken av alteret?
Jeg vil gripe tilbake til overgangen fra synagogegudstjenesta til kristen forsamling og
se nærmere på hva som skjedde med bønneretninga:
Med kristendommens innføring skjer
noen nydannelser. Det er ikke lenger tempelet som uttrykker håpet. Forhenget er
revna, de kristne ser mot den korsfestede
og oppstandne Kristus. Håpet har fått et
nytt sted. De kristne orienterer seg nå fra
tempelets aller helligste mot det nakne kors.
«Orientering» betyr innretning mot øst,
«oriens»= Østen.

Kardinal Joseph Ratzinger, dagens pave
Benedikt XVI skriver til ren oppbyggelse:
«Orienteringen er først og fremst et enkelt
uttrykk for å se hen til Kristus som møtested
mellom Gud og menneske. Det uttrykker
vår bønns kristologiske grunnform. Men at
man finner Kristus symbolisert i den oppgående sol, viser også til en kristologi som
er esjatologisk bestemt. Solen symboliserer
Herren som vender tilbake, historiens endelige soloppgang. Å be mot øst, betyr å gå
den kommende Kristus i møte. Liturgi som
er rettet mot øst, fullbyrder på en måte vår
inngang i historiens prosesjon inn i fremtiden, mot den nye himmel og den nye jord
som kommer oss i møte i Kristus. Den er
håpets bønn, bønn underveis i den retning
som Kristi liv, lidelse og oppstandelse viser
oss. At det er slik, ble i deler av kristenheten
alt meget tidlig understreket ved at korset
skulle vende mot øst.»
Når en på 300-tallet begynte å benytte offentlige rom for kristen gudstjenestefeiring,
ble alteret et fast sentrert møbel. Selve kirkens orientering var ikke da nødvendigvis
mot øst, slik som for eksempel St.Johannes
i Lateranet og St. Peter i Roma. Topografien
og helgengravene bestemte. Biskopen eller
presten ledet liturgien stående bakom alteret. Ofte stod de øvrig deltakende omkring
bordet, mulig orientert i samme retning, og
deltok i takkebønn og eukaristiens lovsang.
Alteret ble regna som et Kristus-symbol,
som menigheten viste respekt for ved å bøye
seg for det.
Forandringen med å sette alteret inn til
østveggen med presten foran begynte tidlig på 600 tallet. Hele menigheten stod da
vendt mot øst under gudstjenesta og presten
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snudde seg mot meningheten ved tiltale slik
vi også kjenner det i vår gudstjenester i dag.
På 1000-tallet var veggfaste alteret blitt
det vanlige i vest-kirken. Middelalderen
førte med seg mystikken, prestene ble flere
og viktigere, messa dreide seg først og fremst
om nattverden som presten drev med nærmest alene for seg selv. Også de messeledd
som ikke var knytta til nattverden; ordliturgien, ble forretta fra alteret. De største kirkene fikk flere altere, da hver prest skulle ha
sitt alter å feire daglig messe ved. Slik fikk
vi kirker med et hovedalter i apsis (i øst) og
flere sidealtere på begge sider av kirkeskipet.
Først på 1900-tallet ble det vanlig igjen
å bygge kirker med frittstående alteret der
presten ble plassert bakom.
LUTHER SOM LITURGIKER
For Luther var alteret strengt tatt ikke nødvendig. Alteret var bare av betydning for så
vidt det kunne brukes til nattverdsfeiring.
Han forlangte ikke, slik som lederne innenfor den reformerte kirke, at de romerske alterne skulle erstattes av bord.
Spørsmålet om alterets mening har gang
på gang dukket opp i den evangeliske–lutherske kirke. Gustav Jensen, hovedlærer ved
Det praktisk-teologiske seminar ved forrige
århundreskiftet, understreket at den kristne
kirke kjenner bare et alter, korsets alter, der
Kristus, den store yppersteprest, en gang for
alle brakte det store forsoningsoffer. Jensen
hevdet at om vi ikke har noen gjentaking av
Kristi forsoningsoffer i nattverden, har vi
likevel som evangelisk kirke et offer å bringe – tilbedelsens og takkens offer. «Ti hvor
der gives mest, skal der også takkes mest».
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Derfor «finder vi os ingenlunde satte i den
nødvendighet at velge mellem alteret og
Herrens bord, men de gaar vel sammen og
passer for hverandre».
Luthers innsats som liturgisk reformator
er et omdiskutert tema. For mange reduseres
han til pedagog, for eksempel av professor i
kirkehistorie Einar Molland, ved Teologisk
fakultet i Oslo, som mente at Luther «mangler ethvert ord for tilbedelse» og at Luther
«har ønsket en gudstjeneste som bestod i
forkynnelse, belæring og formaning».
På den andre side hevder Øystein Bjørdal,
nåværende domprost i Molde, i boka «Tro og
tilbedelse» fra 1986 at «anklagen om at reformasjonen skulle være så liturgisk grunn,
har kanskje vært mer destruktiv i liturgisk
henseende enn Luther selv var det».
Hva lærer så vår kirke om liturgi, om alter
og gudstjenesteliv?
Våre bekjennelsesskrifter, Confessio
Augustana (CA) sier i artikkel VII (CA VII)
om kirken, at «det ikke er nødvendig at en
alle steder har samme skikker og seremonier», mens CA XV om kirkeskikkene, sier
at «man bør holde på de skikker som man
kan holde på uten synd og som tjener til ro
og orden i kirken». CAVII som liturgisk kirkedefinisjon sier; «kirken er forsamlingen
av de hellige, der evangeliet blir lært rent og
sakramentene forvaltet rett».
Sigurd
Hareide,
stipendiat
ved
Menighetsfakultetet, oppsummerer at den
lutherske reformasjonens syn på liturgien
kan samles i de to begrepene adiafora og pedagogikk.
Det har i mange tiår i Den norske kirke
har vært diskutert hva som konstituerer
ei gudstjeneste. Må alteret brukes? Må det

være nattverd? Hvor ofte bør det være nattverd? Er det vesensforskjell på et oppbyggelig møte og ei gudstjeneste? Vi kunne for
eksempel for bare få år tilbake oppleve et
lokalt gudstjenesteliv der flere gudstjenester
var uten nattverd enn med. Det er i denne
sammenheng verd å legge merke til at en
gudstjeneste uten nattverd senest i 1995 ble
bekrefta som fullverdig høymesse av Den
norske kirkes biskoper.
GUDSTJENESTEREFORM I
DEN NORSKE KIRKE
«I den senere tid har den liturgiske bevegelsen verden over gjenoppdaget verdien av å
ha alteret mer sentralt plassert i rommet,
slik at menigheten i større grad plasseres
rundt det. I mange kirker vil det derfor være
tjenelig å flytte alteret slik at det kommer
lengre inn i rommet og presten kan stå bak
det, vendt mot menigheten» står det å lese
i Liturgiforslaget til ny ordning for hovedgudstjenesten i Den norske kirke s.28. Videre
blir det på s. 33 presisert at «alteret blir gitt
en sterkere karakter av nattverdbord også i
den forstand at det er under nattverden det
først og fremst skal brukes. Praksisen med at
presten står ved alteret store deler av gudstjenesten, er foreslått endret».
Jeg ønsker å problematisere påstanden
om verdien av og argumentene for en nyorientering versus populum (presten vendt mot
menigheten) som felles intensjon for hele
Den norske kirke i framtida. Innføringen av
frittstående altere endrer bønneretningen
i gudstjenesta og reiser en rekke praktiske
spørsmål knytta til flere aktørers funksjon
og plassering i rommet ved de ulike delene
av gudstjenesta.

Det er en gjengs oppfatning at Den katolske kirkes Andre Vatikankonsil 1962-65
(Vat. II) innførte frittstående altere og plasserte presten vendt mot folket, versus populum. Det har vært brukt argument som
at dette er en mer opprinnelig måte å feire
kristen gudstjeneste på. Andre framhever
fellesskapstanken og at vi slik unngår å føle
at presten snur ryggen til menigheten, samtidig med at prest og menighet kommer fysisk nærmere hverandre.
Intenderte Det andre Vatikankonsil at
presten alltid skulle stå vendt mot menigheten gjennom messefeiringa? Nei, svarer
Dr. teol. Uwe Michael Lang, men i praksis
har prestens posisjon versus populum blitt
nærmest universell. Lang argumenterer historisk og teologisk for en felles bønneretning
og støtter seg på ingen ringere enn dagens
pave.
I november 2007 begynte pave Benedikt
XVI å plassere alterkorset på midten av alteret og ikke lenger asymmetrisk på alteret slik
det hadde vært praktisert i lengre tid, motivert ut fra at det ikke skulle skygge for utsikten mellom celebrant og menighet. Allerede
tidlig på 1980-tallet hevda dagens pave, da
kardinal Ratzinger, at korset ikke «skygger
for utsikten», korset er et felles referansepunkt både for celebrant og menighet.
Det vakte oppsikt da pave i januar 2008
også ommøblerte det Det sixtinske kapell i
Vatikanet. Bordalteret ble fjerna helt og gulvet rundt med oppheving av høydeforskjellen endra, slik at gulvet (det opprinnelige?)
igjen framstod med trappetrinn opp mot
høgalteret som så ble gjort i stand og tatt i
bruk igjen. Orddelen av messa ble leda fra
pavens stol med tekstlesninger fra lesepulten

		Gudstjenestereform

47

og nattverdsliturgien ble feira vendt mot det
gamle høgalteret, altså ad orientum, mot øst
– og ikke versus populum.
Sigurd Hareide viser til en lederartikkel fra 1993 i Notitae, fagtidskriftet for
Vatikanets sakraments- og gudstjenestekongregasjon. Av denne lederartikkelen går
det mellom linjene fram at man ikke lenger
legger stor vekt på historiske argument for
versus populum. Holdnigen bekreftes fra
samme kongregasjon i år 2000 (14).
Kardinal Ratzinger diskuterer temaet i
Liturgiens Ånd og viser til Louis Bouyer
som hevder; «Ideen om at feiringen versus
populum er den opprinnelige form, og særlig svarer til det siste aftensmåltid, hviler helt
enkelt på en feilaktig forestilling om kristne
eller ikke-kristne gjestebud i oldtiden. Den
ledende i bordfellesskapet i den tidlige
kristne tid tok aldri plass direkte overfor
de øvrige deltakere. Alle satt eller lå på den
konvekse siden av et sigma - eller hesteskoformet bord…. I den kristne oldtid ville det
aldri ha kunnet komme frem noen ide om at
den som førte forsetet skulle innta sin plass
versus populum. Måltidets fellesskapskarakter ble understreket nettopp gjennom den
motsatte ordning: nemlig den kjensgjerning
at alle deltagere befant seg på samme side av
bordet”. Bouyer sier videre: ”Aldri og ingensteds tidligere (det vil si før det 16.århundre)
har vi noen antydning om at spørsmålet om
presten skulle ha folket foran seg eller bak
seg, ble tillagt den minste betydning eller
overhode ble diskutert. Professor Cyrille
Vogel har slått fast at når det virkelig ble lagt
vekt på noe, så var det at presten skulle be
den eukaristiske bønn, så vel som alle andre
bønner, mot øst… selv når kirkens oriente48
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ring tillot presten å være vendt mot folket
ved alteret, må vi ikke glemme at det ikke
var presten alene som vendte seg mot øst,
men hele forsamlingen med ham».
Den manglende historisitet og Den katolske kirkes egne holdninger til sitt versus
populum burde gjøre oss betenkte på en så
sterk anbefaling av frittstående altere ved
innføringa av en gudstjenestereform i Den
norske kirke.
Det er dessuten et paradoks at gudstjenstereformen anbefaler versus populum samtidig med en betydelig utvidelse av eukaristibønnene.
Gudstjenestereformen reiser en rekke
prinsipielle spørsmål; Hva er et alter? Hva
er en gudstjeneste? Hva er en nattverdsfeiring? Hva er en prest? Hva er en menighet?
Oppgavens omfang hindrer meg i å gå nærmere inn i svaret på disse basisspørsmål,
men jeg vil forsøke å samle trådende av det
forutgående i en konkluderende avslutning.
VIA SACRA
Alteret har historisk sett hatt en sentral plass
i gudstjenesterommet. I tempel- og synagogegudstjenesten har alle deltakende konkret
vært vendt mot loven. Den kristne gudstjeneste har en evangelisk retning, vi feirer
messe orientert etter Kristi død og oppstandelse og i forventning om Jesu gjenkomst, ad
orientum. Soloppgangen i øst er det tydligste
tegn på en ny dag, en ny mulighet, et nytt liv.
Derfor gir det pedagogisk og håpsnærende
mening at vi under gudstjenesten vender oss
mot soloppgangen, mot øst – alle sammen.
At alle har samme orienteringssted hindrer
også noe av «scene og sal – tanken» som ofte
sniker seg inn i vår gudstjenestefeiring, og

som Martin Modêus kaller an av flere systemfeil i gudstjenesta vår (16). Med presten
versus populum er jeg redd for at gudstjenestereformen legger opp til en legitimering
av og endatil dyrking av en liturgisk kreativitet som selv paven tar avstand fra.
Alteret har en felles funksjon.
Kristendommens Gud krever ingen blodige
offer av mennesket. Gud gav oss sitt eget offer til soning for våre synder. For oss lutheranere kan også alteret være et Kristussymbol,
stedet der Gud ofra sin sønn. Med korset på,
over eller i nærheten av alteret, med linduken som bilde på Jesu likklede, med brød og
vin innviet til Jesus legeme og blod, blir vårt
møte med alteret et møte med Jesus Kristus.
Vi vender oss til Ham med vårt ringe offer
av blomster, penger og bondens arbeid, vårt
takkoffer, vår bønn og vår lovprisning. På altret møtes Guds gaver og vårt svar. Alteret er
nådestedet. Alteret symboliserer grensesteinen mellom det jordiske og det himmelske,
ytterpunktet av vår tilværelse.
Vi er alle underveis. Ved å holde på
den innarbeide og for mange oppbyggelige folkekirketanke om livet som en pilegrimsvandring, en hellig vei (via sacra), og
understøtte denne med hvordan vi innretter våre kirkerom, lærer vi både oss selv og
kommende slekter at den kristne tro gir oss
en retning for livet. En håpsretning. Hvis
gudstjenestereformen skal favne alle kirkemedlemmer og ikke bare de spesielt interesserte er dette et viktig perspektiv. Ved å innføre en sentralkirke-tanke på menigheten,
en tydeligere fellesskapsbygning, utelukker
vi alle de medlemmer som ønsker å være

en del av kirken, men som ikke kjenner seg
inkludert i formen og miljøet. Vi har mistet
mange nok på veien ved ubevisst gjennom
form og innhold formidle; «kom til oss og
bli som oss».
Versus populum-skikken er gitt oss av
Den katolske kirke og er bare vel en generasjon gammel. Nå har Den katolske kirke ved
sin egen pave kommet på andre tanker og
og tar tilordet for en tydelig bønneretning
ad orientum. La oss ikke i reformiveren etter
større en fellesskapstanke miste pilegrimsperspektivet over liv og gudstjenestefeiring!
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Mange menigheter har gjennomført et stort
arbeid som høringsmenigheter for arbeidet med reformen for hovedgudstjenesten i
Den norske kirke. Man har vurdert liturgier,
tekster, bønner og salmer. Og etter hvert ble
også den nykomponerte musikken til de
liturgiske leddene sendt ut til gjennomsynging og vurdering. Det at denne musikken
ikke kom samtidig med resten av liturgien,
var en ulempe – det kunne gi inntrykk av
at arbeidet med musikken var underordnet arbeidet med tekstene. Samtidig ble det
vanskeligere å vurdere gudstjenesten som en
helhet, og da vi skulle arbeide med gudstjenestene på kurset opplevdes den nye liturgien litt halvveis – den nye musikken var ennå
ikke ferdig.
Det er selvfølgelig menighetens kantor
eller organist som har hovedansvar for det
musikalske arbeid i menigheten. Men det er
ikke slik at alle menigheter har en utdannet
kantor/organist som kan ta tak i og lede oss
i dette arbeidet. Samtidig henger musikk –
teologi – liturgi sammen, og i denne oppgaven har jeg tenkt å reflektere over bruk
av liturgisk musikk i gudstjenesten. Jeg vil
begrense meg til musikken til de liturgiske
leddene. Diskusjonen om salmer, eller om
50
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visse typer musikk ikke kan spilles i kirken,
om «Valdresmarsjen» er egnet som prosesjonsmusikk i bryllup, om «Mykje lys og
mykje varme» høver seg i begravelser eller
«The final countdown» til konfirmasjon og
andre utfordringer lar jeg ligge. Men vi har
altså blitt presentert for nykomponert musikk til en gudstjeneste som er i endring. Når
vi skal velge blant dette materiale, hva skal
vi vektlegge? Hva er den liturgiske musikkens funksjon, hvilke kriterier skal vi legge
til grunn? Finnes det noen spørsmål vi kan
stille oss eller blir det til syvende og sist et
spørsmål om personlig musikksmak? Kan vi
finne noen gode spørsmål å reflektere over
for å få et bevisst forhold til musikkens plass
i gudstjenesten generelt og om musikken til
de liturgiske ledd spesielt?
Musikk i gudstjenesten –
kirkens begrunnelse
Hvorfor skal vi i det hele tatt ha musikk i
gudstjenesten? Spørsmålet virker kanskje
overflødig – fordi det er nesten utenkelig for
oss å ha en gudstjeneste som kun består av
leste tekster. Musikk rører ved noe i oss, mer
eller mindre ubevisst, det setter i gang prosesser i vårt indre som vi ikke har kontroll
over, den rører ved følelsene våre. Musikk
er noe vi har erfaring med, men vi vet lite
om hvorfor eller hvordan musikken virker,

vi konstaterer bare at den gjør det.
At musikk skal spille en viktig rolle i
gudstjenestene våre framover, kommer
klart til uttrykk i Plan for kirkemusikk i
Den norske kirke som Kirkerådet gav ut i
februar 2009. Her knyttes musikken til kirkens funksjon og formål: «Kirkens oppdrag
er gitt gjennom evangeliet, fortellingen om
broen mellom jord og
himmel, Gud og mennesket: Kristus. I dette
oppdraget har musikken
en helt sentral funksjon.
Kirkens musikk bygger
broer gjennom å åpne
sinn og tanker for Guds
mysterium og gjennom å
formidle og kommunisere
evangeliet. Musikken setter kirken i stand til å nå
lenger i kommunikasjonen, slik at budskapet når lenger. Slikt sett er
kirkemusikken en viktig formidler av troen.
Musikken evner å binde seg til menneskelige føleleser og erfaringer. Den kan bære
glede og sorg, åpne for kunnskap og ettertanke og uttrykke det som ikke kan sies med
ord. Musikken fører oss i kontakt med dype
livstema som krefter og avmakt, glede og
smerte, liv og død. Den kan formidle håp og
restituering fra kilder utenfor oss selv.»
Her kommer et klart til uttrykk at musikken er viktig, den er ikke kun fyllstoff eller
akkompagnement til Ordet, den er selv en
formidler av troen.
I arbeidet med å reformere gudstjenesten ble vi presentert for tre nøkkelord som
Nemd for gudstjenesteliv anser som viktige:
fleksibilitet, involvering og stedegengjøring.

Et annet begrep som brukes er gjenkjennelse. Når man har villet lage en ny liturgi er
det fordi liturgien vi har i dag oppleves som
fremmed for mange. Engasjementet begrunnes i «en lengsel etter å kjenne igjen sitt eget
liv i gudstjeneste; sin egen livsforståelse, sin
egen kultur, omgangsform, musikkstil for at
ikke gudstjenesten skal blir noe fremmed,
noe som ikke berører».
Vi kan konstatere at
musikken er viktig. Den
skal både åpne for de store tema og samtidig ha en
stil, en sjanger som skal
skape gjenkjennelse til livet utenfor gudstjenesten,
slik at vi kan kjenne igjen
våre egne liv.
Lar disse to ønskene
om musikkens plass seg
forene? Her mener jeg
det ligger noen utfordringer som er verdt å
stoppe opp ved.
Betyr musikk noe i seg selv?
Før vi går videre, vil jeg stoppe opp ved det
store og viktige spørsmålet om hva musikk
er, eller retter sagt om musikken betyr noe
i seg selv. Det sier seg selv at dette kun blir
en liten smakebit av et stort tema, men jeg
mener det er viktig for vår videre refleksjon
å kjenne til de to store hovedlinjene når det
gjelder forståelse og definisjon av musikk.
Grovt forenklet kan man utskille to motsatte hovedlinjer:
a. musikken betyr noe «i seg selv» – visse
skalaer, intervaller og tonearter har ulike
betydninger. De kan vekke bestemte følelser,
som glede, sorg, sinne, angst osv hos tilhø-
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reren
b. musikken er en «selvstendig kunstart»
som består av toner og rytmer i et integrert
spill. Den skal ikke bero på utenforliggende
aspekter som projiseres på musikken.
a. Musikk betyr noe «i seg selv»
Når det gjelder den vestlige forståelse av
musikk kan vi gå helt tilbake til Phytagoras.
Han fant ut at det var noen grunnleggende
tallforhold som man kan finne igjen i hele
skaperverket; i naturen, i mennesket, i
kunsten osv. På tilsvarende måte var også de
musikalske intervallene var bestemt av forholdet mellom tall, og ut fra svingningstallet og de intervall som oppstod utviklet han
teorien om konsonanser og dissonanser.
Men utgangspunkt i den rene kvinten bygget han den pythagoreiske skalaen, som den
dag i dag er utgangspunktet for stemming av
tangentinstrument.
I barokken utviklet man fra dette en lære
som fikk navnet affektlæren. Spesielle musikalske grep fører til bestemte emosjonelle
reaksjoner hos tilhørerne. Toneartene hadde
ulike betydninger, som igjen skulle bevirke
ulike sinnsstemninger, og for eksempel skal
en ren kvart føre til glede, stolthet og håp en stigende melodi til glede, små intervaller til sorg. Man kunne til og med uttrykke
djevelen selv ved hjelp av tritonusfall (diaboulus in musica). Komposisjon ble mer et
håndverk hvor komponisten skulle forvalte
uttrykkene som lå i tonearter og intervaller
slik at de kunne oppnå det de ønsket med
musikken.
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b. Musikken – en selvstendig kunstart
Professor i musikkvitenskap Finn Benestad
stiller spørsmålet: Hva er musikk? Som konklusjon – eller etterord – istedenfor konklusjon, svarer han: «Den eneste konklusjonen som vel har historiens beviskraft i seg,
kan virke nærmest banal i all sin enkelthet:
Musikk er det menneskene til enhver tid
opplever som musikk. Forståelsen av musikkbegrepet vil med andre ord være avhengig av tid og sted, kulturkrets, opplæring,
sosial sammenheng, ja, i virkeligheten av alt
det som er med å forme det enkelte menneskes innstilling. Eksempelvis vil kanskje det
som for avantgardisten er den beste form
for musikk, for den musikkelskende amatør fortone seg som et kakofonisk lydmonstrum. Den mest sinnrikt velkomponerte
Bach-fuge vil muligvis for en glødende poptilhenger virke som en usammenhengende
tonemasse».
Han går langt i å ta et oppgjør med affektlæren. Kort fortalt hevder han at musikken består av intervaller og rytmer som
ikke er avhengig av andre faktorer. Toneart
og intervaller har ingen betydning som er
gitt i utgangspunktet. Men siden vi lever i
en kulturell sammenheng har vi, bevisst eller ubevisst, vennet oss til å forbinde ulik
type musikk med ulike stemninger. Vi kan
bare tenke på hvordan filmindustrien bruker musikk til å ledsage bildene, eller hvordan musikk brukes innenfor psykoterapien.
Men våre reaksjoner er ikke betinget musikken i seg selv, men heller i konvensjoner som
ligger i kulturen vi er en del av.
En annen interessant observasjon, er at
affektlæren er knyttet til den vestlige verdens musikkuttrykk. Den oppstod jo som

nevnt i barokken, hvor intervall, toneart og
melodier er fremtredende. Musikk fra andre
deler av verden høres helt annerledes ut, for
eksempel kan rytme være viktigere enn toneart, eller man forholder seg ikke til rene
dur‐ eller moll‐skalaer som i norsk folkemusikk.
Hvordan vi forstår musikken er dermed
avhengig av en rekke faktorer, hvilken kulturkrets vi er i, av tid og rom, sosial sammenheng, utdanning – ja i bunn og grunn
alt det som bidrar til å forme et menneskes
livsforståelse.
Tre modeller å forstå forholdet
mellom tekst og musikk
De liturgiske leddene har en tekst, og i sin
artikkel «Text, Tone and Context: A methodological Prolegomenon for a Theology of
Liturgical Song» introduserer Mark David
Parsons tre måter å forholde seg til tekst og
musikk. Han hevder at det er mest vanlig å
forstå teksten som det viktigste, mens musikken er underordnet.
Den første modellen kaller han logosentrisk‐konformativ. Denne modellen er
grunnlagt på at teksten er det sentrale, og
musikken må være konform til teksten.
Musikken støtter tekstens primært lingvistiske uttrykk, og fordi musikken er semantisk mindre presis, blir den underordnet.
Det sentrale er at Guds ord blir forkynt.
Kommunikasjon forstås som å overføre,
meddele, sende og gi informasjon til andre,
og er i hovedsak en enveis‐formidling som
i neste skritt fører til svar fra mottakeren.
Det er ordet man som mottaker reagerer og
responderer på. Musikken blir mediet ordet
forkynnes gjennom, og musikken må derfor

være konform med teksten. Musikken er et
supplement til den lingvistiske kommunikasjonen og skal lede til tilbedelse.
Den andre modellen kaller han symbolsk‐assimilativ. Her har musikken selv et
teologisk potensial – uten ord. Musikken
blir integrert i gudstjenesten som et liturgisk
symbol, og tonene blir ikke et akkompagnement til for eksempel bønn; musikken er
bønn i seg selv. I stedet for en‐veis‐kommunikasjon, blir det her en interaksjon mellom
subjektene. I den rituelle kontekst er ikke
kommunikasjonen avhenging av ordenens
mening som sådan, men heller å skape en
identitet for menneskene og hjelpe dem å
finne uttrykksformer for sine liv gjennom
symboler.
Til slutt presenterer Parsons den performativ‐konvergerende modellen. Her fokuseres musikkens funksjon heller enn musikkens mening eller betydning. Musikken har
altså en funksjon i en ’performance’ – den
virker noe. Gudstjenesten forstås som en rituell prosess hvor Gud blir nærværende og
menigheten formes i og gjennom den liturgiske handlingen. Det rituelle språket er til
nettopp for å gjennomføre og fullbyrde hensikten med den rituelle handlingen. Poenget
er at det rituelle språket ikke formidler ideer,
men lar deltakerne være i riten, som er en
kjent handling som gjentas. Rituell tale formidler altså liten eller ingen informasjon,
men skaper eller innbyr til deltakelse i en gitt
situasjon. Liturgisk kommunikasjon i denne
modellen interesserer seg først og fremst for
den effekt en ytring fører til i en liturgisk
kontekst.
Musikkens teologiske mening er altså
funksjonell i henhold til denne definisjonen.
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Liturgisk musikk er ikke selvstendig musikk, den er bundet til en tekst som er rituell
og performativ i betydning at den indikerer
hvordan det sungne ritualet skal forstås og
hvordan den rituelle akten skal fullbyrdes.
Oppgaven blir derfor å identifisere en sangs
liturgiske funksjon for deretter å bestemme
hvordan musikken kan støtte denne funksjonen.
Disse tre modellene lar seg ikke forene,
men Parsons ser for seg en farbar vei videre,
hvor den liturgiske sangen er et gjensidig
avhengig forhold mellom tekst, musikk og
kontekst.
Kriterier for å velge musikk
– hvor skal vi lete?
At musikk berører og kommuniserer på en
annen måte enn de andre uttrykkene i gudstjenesten, kan vi enes om, selv om ikke vet
hva det er med musikken eller hvordan det
skjer. I forslaget til ny salmebok er det et vidt
spenn i både tekstlig og musikalsk sjanger,
slik at forskjellige mennesker med ulik musikksmak skal finne noe de liker. Her ser det
ut til at gjenkjennelse til eget liv og egne musikalske uttrykk er kriterium som er tillagt
stor vekt.
Men hvordan er det tenkt i forhold til
musikken til de liturgiske leddene? Er gjenkjennelse til musikkstil, noe som kan skape
bånd mellom livet vårt utenfor kirken og
den rituelle hendelse vi går inn i ved gudstjenesten det viktigste kriteriet her også? I
forslaget til ny gudstjeneste er det lagt stor
vekt på ORDO som tradisjon, men fokus
ligger i at det er handlingene, eller leddene,
som skal være med framfor bestemte ord
eller uttrykksformer. Man kan velge friere
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uttrykk enn de tradisjonelle, andre typer
lovsanger for eksempel i nattverdliturgien.
Det kan være greit fra teologisk synspunkt,
men hvis vi ser gudstjeneste som kulturelt
uttrykk, blir det da annerledes? Går dette på
bekostning av forståelse av gudstjeneste som
rite? Et aspekt ved riten er at den nettopp har
et element av annerledeshet og fremmedhet.
Gjelder det kun for teksten, eller også musikkuttrykket?
I vår kirkelige tradisjon har ordet hatt
forrang, det har bl.a. vist seg ved at vi har
stått ved tekstlesningene. Liturgien har vært
ordrik og det har ikke vært stor åpning for å
bruke symbolhandlinger. Musikken har hatt
en underordnet rolle, det har vært salmesang. Preludiet er fortrinnsvis forspill til første salme, ellers kan det være (orgel-)musikk
ved ofring og nattverd, hvis man ikke synger
salmer der heller. Det kan se ut som Parsons’
første modell – den logosentrisk‐konformative modell har preget norsk kirkeliv. Dette
er en modell og forståelse vi er på vei bort
fra. Våre erfaringer sier oss at musikken er
viktig, selv om ikke nødvendigvis kommer
fram til noen konklusjon på hva musikk er,
eller hvordan den virker. Musikk kan forstås
som en del av skaperverket som kan stå på
egne bein uten å måtte reduseres til ledsagelse av ord.
Det kan derimot gi mening å forstå musikk som symbolsk‐assimilativ. Vi kan ikke
se bort fra at musikk er bønn, er klage, er
lovsang, er tale om Gud uten ord. Dette åpner for å gi musikken større plass i gudstjenestene, men hjelper oss ikke så mye i valgene om hva slags liturgisk musikk vi skal
velge. Å la musikk uten ord erstatte de liturgiske leddene, et kyrie uten ord, et gloria

som vi ikke synger osv. fjerner oss fra leddenes opprinnelse, som er tekster. Og ikke
hvilke som helst tekster: dette er bibeltekster.
Jeg vil hevde at Parsons’ tredje og siste
modell, den performativ‐konvergerende
modellen, kan hjelpe oss et stykke på vei og
kan hjelpe oss med de utfordringene vi står
overfor. Den legger vekt på at en gudstjeneste er en rituell handling, og de liturgiske leddene, ORDO, er det tydeligste kjennetegnet
for dette ritualet. Musikken trer inn i denne
rituelle sammenhengen som en del av det rituelle språket, tett sammenvevd med teksten
og funksjonene: klage, lovprisning, måltid,
velsignelse. Den liturgiske musikk er ikke
selvstendig musikk.

Et forsøk på konklusjon –
spørsmål til videre refleksjon
Musikken vil alltid være tid - og stedbunden,
den oppstår alltid i en kontekst, og konteksten er både i og utenfor det liturgiske rom.
Når vi skal velge kan vi snevre valgene inn til
å velge det som høres ut som tradisjonell kirkemusikk, eller det vi syns passer eller ikke
passer i et kirkerom. Det er ikke snakk om
å holde opp en sjanger framfor en annen. I
et økumenisk perspektiv blir det vanskelig å
holde fast på barokkens affektlære. Men vi
trenger en samtale om hvordan vi skal tenke
om den liturgiske musikken. Det kan være
at de viktige ordene i gudstjenestereformen:
fleksibilitet, involvering og stedegengjøring
ikke er egnet som kriterier å velge liturgisk
musikk ut fra, særlig ikke hvis vi legger vekt
på gudstjenestens rituelle funksjon. Og hvis
vi da legger vekt på dette, mener jeg kriteriet
om gjenkjennelse til eget liv, forstått som vår

egen musikkstil, er det svakeste.
Valg av musikalsk sjanger henger
sammen med hvordan vi tenker om gudstjenesten. Jeg legger fram spørsmål til videre
samtale:
• Om tekst: teksten til de liturgiske leddene
er bibeltekster. De er ikke opprinnelig skrevet som salmer eller sanger. Det foreslås nå
at vi skal synge de bibelske salmene, og det
blir komponert ny musikk til disse også. Så
langt jeg kan se, har denne musikken et klart
særpreg.
Bør den liturgiske musikken, av samme
grunn, også ha et særpreg?
• Om musikken: affektlæren som bruksanvisning er en forståelse vi har gått bort fra,
samtidig er vi preget av hva vi forbinder med
ulike type musikk gjennom kulturelle konvensjoner. Er jeg meg bevisst dette når jeg
skal vurdere de musikalske variantene?
• Om gudstjenesten som rite: Hvilke aspekter ved den rituelle handlingen er viktig for
meg? Skal musikken være gjenkjennelig fra
livet utenfor, eller skal den være annerledes?
Ligger gjenkjennelsen i at vi finner én måte
å uttrykke oss i kirken som vi kjenner igjen
fra gang til gang, år til år?
• Om tiden: skal musikken bære preg av at
den er komponert i vår tid – altså samtidsmusikk, eller skal den være preget av en type
som lett blir oppfattet som kirkemusikk (hva
nå det måtte være)…
• Om menigheten som deltakere: hvor viktig er det at menigheten synger de liturgiske
ledd? Hva med tanken om å være stille deltakende liturgien?
Denne oppgaven konkluderer altså ikke
med hva som er «riktig» eller «galt» i spørs-
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målet om musikk til de liturgiske leddene.
Den gir ikke noe svar på spørsmålet om en
spesiell stil eller sjanger har forrang framfor
en annen. Det kan være at det til syvende og
sist blir et spørsmål om personlig smak, og
at gudstjenesteutvalgene må finne den varianten man er mest enig om – eller minst uenig om – når vi skal velge. Men refleksjonen
rundt dette temaet er minst like viktig som
refleksjon rundt alle andre aspekt ved gudstjenestens reform.
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Gudstjenestereform

epiklesa i eukaristibønene i framleggettil
ny hovudgudstjeneste
- nokre moment
Pål sindre

Sogneprest i Skarnes
psindre@online.no

I framlegget til ny hovudgudsteneste (heretter kalla FNH) for Den norske kyrkja finn
vi noko nytt, nemleg ei eukaristibøn, i alt 10
variantar. Mange av desse knyter til ein økumenisk tradi-sjon og fangar opp mykje av
det som har vorte lansert i andre kyrkjesamfunn dei siste 50 åra. Ein del av eukaristibøna er i dei fleste tilfella ei såkalla epiklese.
Det er denne vi vil sjå nærare på.
Vi avgrensar til det følgjande: 1 Definere
kva ein til vanleg legg i ordet ’epiklese’. 2
Gje eit stutt oversyn over euka-ristibønene
i FNH ut frå følgjande: A. Plassering i bøna
i høve til verba og anamnese. B. Uforming
av epiklesa. 3 Gje eit stutt historisk oversyn
over epiklesa sin plass og funk-sjon med serleg vekt på gamlekyrkja. 4 Epiklesa i vår tid.
5 Vurdere om vi treng epikle-sa, og dersom
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vi skal ha den med, kvifor og korleis.
1 Definisjon av ’epiklese’
Epiklesa kan vi definere med vanlege teologiske nemningar som: «konsekrasjonsepiklese» og «kommunionsepiklese».
Om epiklesa kjem før verba (innsetjingsorda), kan ho i ein del tilfelle handle berre
om elementa og slik at det kjem ei kommunionsepiklese etter verba. Kjem epiklesa
etter verba, kan ho innehalde både konsekrasjons- og kommunionsmoment eller
berre det eine eller det andre (Ellverson:
127). Korleis ein skal oppfatte ordet «konsekrasjonsepiklese» skal vi kome attende til.
2 Epiklesa i eukaristibønene i FNH
I FNH (s.139ff) finn vi 8 ulike eukaristibøner, A-H, den siste er delt opp i 4 variantar
og opnar dessutan for ei eiga formulert bøn

etter ein mal som vi kan kalle H4. Bønene
A-E har ei epiklese som er plassert etter
verba og anamnese, F og H før verba, G etter verba og anamnese. Om vi ser nærare på
desse eukaristibønene, er epiklesene grovt
sett utforma slik:

Oversyn over epikleser
A: Etter verba og anamnese.
Kommunikasjonsepiklese retta til
Faderen: Vi ber deg, send din Ande
over oss, så vi i tru kan ta imot gåva i
nattverden. Fyll oss med din kjærleik…
B: Etter verba og anamnese.
Konsekrasjons- og kommunionsepiklese
retta til Faderen: Send din heilage Ande
over dei (gåvene), så dei vert livsbrødet og
frelseskalken for oss. Lat alle som får del i
dei, samlast til eitt. Fyll oss med din Ande
og stadfest i oss sanninag, så vi kan…

F: Før verba og anamnese. Kommunionsog konsekrasjonsepiklese retta til Faderen:
Send din Ande over oss og gåvene dine
G: Etter verba og anamnese.
Kommunionsepiklese retta til
Faderen: Gud, send din Heilage Ande
over oss som pust til liv og styrke.
H1: Før verba: Kommunions- og
konsekrasjonsepiklese retta til
Faderen: Send din Ande over oss og
dine heilage gåver, og gjer oss til eitt
med kvarandre og med Jesus Kristus.
H2: Før verba: Kommunionsepiklese
retta til Faderen: No ber vi deg: Send
oss din Heilage Ande, så vi kan få
mot til å leve og frimod til å tru.
G: Før verba: Kommunionsepi¬klese
retta til Faderen: No ber vi deg:
Send din Ande over desse gåvene, så
dei vert ei kjelde til håp for oss.

C: Etter verba og anamnese.
Konsekrasjons- og kommunionsepiklese
retta til Faderen: ...vi ber deg: Send
din Ande over desse gåvene, så vi ved
dei får del i Jesu frelsegjerning. Lat din
livgjevande Ande, som alltid vaker
over skaparverket, arbeide i oss.

Om H4 står det: «Eiga formulert bøn
der ein takkar for Guds kjærlege gjerning
i skaparverket og frelsesverket. Vidare
kan ein minnast Jesu Kristi liding, død og
oppstode og be om at Den Heilage Ande
må kome over gåvene og kyrkjelyden.»

D:Etter verba og anamnese.
Kommunionsepi¬klese retta til Faderen:
...fyll oss og heile ska-parverket min din
Ande. Gi oss kraft til å forkynne...

Alle eukaristibønene er retta til Faderen,
epiklesene medrekna, unnateke eukaristibøn E, der epiklesa er retta til Sonen. Dette
er litt underleg, ettersom FNH tar utgangspunkt i oldkyrkje-leg og noverande økumenisk praksis med at ein bed til Faderen ved
Sonen i Den Heilage Ande, med unntak av
kyrie, kyrielitani og Agnus Dei – òg poengtert i høyringsdokumentet på side 34 (bok-

E: Etter verba og anamnese.
Kommunionsepiklese retta til Sonen:
Fyll oss med din Ande, og ver hos oss når
vi ikkje ser deg. Hjelp oss å kjenne deg ...
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målsutgåva). Ein glipp, ikkje gjennomtenkt
– eller har det ein grunn?
Av oversynet går det fram at FNH legg
opp til epiklese anten før eller etter verba.
Kvi-for? For å finne ut meir av det, skal vi
freiste gje eit lite historisk oversyn når det
gjeld bruken av epiklesa, med vekt på gamlekyrkja.

3 Epiklesa – ei historisk skisse
Gamlekyrkja
Den eldste liturgien vi kjenner er den
overlevert av Hippolyt frå rundt 200 e.Kr.
(Homquist-Nørregaard: 95-96) I denne
liturgien har vi følgjande rekkjefølgje av
ledda: 1 Helsing, lyft dykkar hjarto, lat oss
takka. 2 Takkebøn. 3 Verba. 4 Anamnese. 5
Epiklese.
Epiklesa lyder slik: og bed deg: Send din
Heilage Ande over offeret frå kyrkjelyden,
sameina den og gjev alle heilage som nyt
av det å fyllast av Heilag Ande, så dei vert
styrkte i trua på sanninga. Difor lovar og prisar vi deg gjennom sonen din, Jesus Kristus.
Ved Han skal deg vere pris og ære i den heilage kyrkja no og i all æva (Omsatt fra tysk
Leiturgia: 21).
Her ser vi det vi med seinare nemningar
kan kalle ei konsekrasjons- og kommunions-epiklese, altså ei bøn at Den Heilage
Ande skal kome over elementa og kommunikantane skal fyllast av Den Heilage Ande,
verte til eitt og styrkte i trua.
Det kan vere litt risikabelt å nytte orda
ovanfor, men det er termar som har vore
vanlege å bruke og vi gjer det her for at skal
vere einfelt. Men vi må presisere to ting:
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1 Ordet ’konsekrasjon’ er her ikkje å forstå som ei forvandlingsbøn slik ein kom til
å oppfatte det i mellomalderen, men rett og
slett ei bøn over offergåvene kyrkjelyden har
bore fram, at Gud skal gripe inn og gjere
noko med gåvene. 2 Offeret vert i anamnesa
kalla brød og kalk. Når det gjeld ordet ’offer’,
kan vi ikkje lese inn den seinare offertankegangen frå mellomalde-ren, her det gjeld
rett og slett det kyrkjelyden har ofra av brød
og vin og kome fram for Gud med eit takkeoffer.
Når det gjeld kommunikantane, har vi
nemnt to sider: A dei skal verte eitt, samfunnet av dei heilage er i sentrum, B dei skal
verte styrkte i den sanne trua.
Epiklesa sluttar med ein doksologi som
har ein dobbelt funksjon: Som følgje av at
Gud gjennom sin heilage Ande grip inn i
nattverden, prisar kyrkjelyden den treeinige
Gud – og doksologien avsluttar heile epiklesa. Det er ei samanengande bøn vi her har
for oss (Dinesen: 48-49).
I sin artikkel om epiklesa i Studia
Thelogica frå 1961 tar Palle Dinesen for seg
8 liturgiar til frå gamlekyrkja, frå ulike område. Vi kan ikkje gå i detalj når det gjeld
desse liturgiane, men dei har mange drag
sams. Dei fleste av desse har epiklesa mot
slutten av eukaristibøna og i alle fall etter ei
anamnese og verba; nokre av dei kan ha ei
stutt epiklese i innleiinga med bøn at Den
Heilage Ande skal kome over elementa og
så ei full epiklese mot slutten. Det finst eitt
unntak, papyrus Dêr-Balyzeh, der kjem ei
full epiklese rett etter sanctus. Denne liturgien kjem frå ein egyptisk tradisjon, men han
er svært fragmentarisk. Elles kan ein merke
seg at liturgien etter apostel Addai og Maris

er utan verba, men med nokre ord som omtalar brød og vin. Verba i full form vert altså
i denne liturgien ikkje sett på som naudsynt
som konstituerande for nattverden.
Når det gjeld elementa, seier dei fleste
epiklesene at Anden skal signe og helge
elementa. Berre to liturgiar, Klemens- og
Basiliusliturgien legg til eit tredje ord, nemleg openberre. Korleis er så høvet mellom
verba og epiklesa? Verba peikar på kvifor det
er meiningsfylt med ei epiklese. Nattverden
har sin grunn i det som hende på skirtorsdag, og dette gjer at kyrkjely-den kan stole på
Gud og be denne bøna. Verba er altså ikkje
eit slag magisk formel, men skal understreke
det frelsehistoriske grunnlaget for nattverden – og grunngjev epiklesa (Dinesen: 101).
Samanfattande kan vi seie at takkofferet
kjem før epiklesa, at takkofferet er ein del av
nattverden – og at det ikkje ligg føre nokon
gamaltestamentleg offertanke. Verba kjem
gjerne midt i takkebøna, eventuelt som eit
høgdepunkt. Anamnesa avrundar takkeofferet og fører over i den etterfølgjande epiklesa.
Epiklesa samanfattar eukaristibøna og
uttrykkjer kva kyrkjelyden ventar og vonar.
Epiklesa uttrykkjer òg eit slag audmykt i
høve til Gud: Det er ikkje kyrkjelyden som
har makta over det som skjer som var det eit
slag magi, men det er Gud som er Herre over
det og det er Han ein skal be til om det underet som nattverden er. Kyrkjelyden stiller seg
under Guds allmakt og det er ikkje viktig å
vite korleis eller når underet skjer. Epiklesa
er ei bøn at Gud skal gripe inn, nattverdunderet er Guds verk åleine. Slik sett har epiklesa verba som grunnlag (Dinesen: 106).
I gamlekyrkja er det altså slik at det ikkje

er ein spesiell del av eukaristibøna som
konstiturerer nattverden, men alt saman.
Epiklesa sin liturgiske funksjon er ikkje å
verkeleg-gjere nattverdunderet, men å fullt
ut å gje uttrykk for at kyrkjelyden litar på at
Gud grip nådig inn i nattverden.
Dinesen seier det slik: «In der ersten
Hälfte des Eucharistigebetes verhielt sich die
Gemeinde in ihrem Dankopfer zu Gottes
Werken so, wie sie diese aus der Geschichte
der Schöpfung und Erlösung kennt. In der
zweiten Hälfte des Eucharistigebetes verhält sich die Gemeinde durch die Epiklese zu
Gottes Werken so, wie diese jetzt während des
Abendmahlsfeierns begegnen, und zwar tut
sie es ein einem Gebet.» (Dinesen: 107)
Praksis i gamlekyrkja kan vi oppsummere slik: I dei ulike kyrkjefamiliane ser vi
ulik praksis. Vi kan sjå to liner: I tradisjonen
frå Hippolyt og den vestsyriske/bysantinske
tradisjo-nen er verba plassert i den lovprisande delen der epiklesa kjem etter verba og
markerer bøne-delen. Den aleksandrinske
og seinare den vestlege delen av kyrkja la
verba til bønedelen og det førde til at epiklesa kom før verba (Ellverson: 127).
Epiklesa i romarmessa og hjå Luther
Om vi no går vidare til romarmessa og ser på
perioden frå om lag 300 til 500, vil vi oppdage at epiklesa rett og slett er borte (Leiturgia:
39, 42). Det er påfallande. Kva som kan vere
grunnen til dette, er ikkje godt å seie, men
etterkvart som verba vart framheva og fekk
karakter av å vere konsekrerande, misser ein
noko av den trinitariske fylden. At verba
får så stor vekt, vil eg tru er grunnen til at
epiklesa vert meir eller mindre borte. Verba
vert det konsekrerande elementet,– og dette
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heng saman med den såkalla transsubstansiasjonslæra.
Om vi går vidare til romarmessa frå før
det andre Vatikankonsilet, kan vi òg konstatere at det ikkje finst noka epiklese, men
ei epikleseliknande bøn før Agnus Dei
(Missale romanum: 472).
Vi ser altså tydeleg at den romersk-katolske nattverdlæra slår gjennom i måten epiklesa vert brukt på. Verba ser framleis ut til å
ha vekt som eit konsekrerande element.
Luther fører på ein måte denne tradisjonen vidare: På grunn av sin store motstand
mot messeofferet, reduserte Luther nattverdliturgien kraftig, spesielt i Deutsche Messe. I
luthersk samanheng vert verba den konsekrerande delen. Denne måten å tenkje på er
vidareførd i vår tid av t.d. Peter Brunner i ein
artikkel om epiklesa i Leiturgia 1 (Brunner:
348-357). Slik eg ser det, gjorde Luther ein
feil når han så sterkt kom til å understreke
verba i nattverdliturgien. Det hadde vore
meir i tråd med ånda i reformasjonen å dra
linene attende til gamlekyrkja.
4 Vår tid
Dei siste 50 åra har ein i den økumeniske
rørsla drege linene attende til gamlekyrkja.
Nedsla-get ser vi i liturgiane, t.d. i den svenske liturgien frå 1986 (Ellverson: 127). I den
danske ritualbogen frå 1992 finn vi i bøn c
ei epikleseliknande bøn, og den kjem før
fadervår og verba (Den danske Salmebog
2003: 801-802).
I Tyskland finst det ei epiklese i dei nyaste, lutherske liturgiane. Her kjem epiklesa
gjerne før verba og med ei anamnese etter
verba.
I Noreg er det i gudstenesteboka frå 1990
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ein bolk som heiter «Nattverdgudsteneste
utanom høgmessa», og i II.1 finn vi noko
som liknar ei kommunionsepiklese, anamnese og verba, s. 294. I II.2 finn vi ei fullstendig epiklese rett før verba.
I Church of England brukar dei ei epiklese i dei fleste eukaristibønene, i nokre før
verba, i andre etter. Fullstendig form på nettet.
I den noverande romarmessa er det 4
eukaristibøner: I bøn 1 ei epikleseliknande
bøn før verba, men Anden er ikkje nemnd
direkte, bøna er retta til Gud (Messebok
1985: 362). I bøn 2 ei epiklese før verba
(Messebok: 371). I bøn 3 ei konsekrasjonsepiklese før verba og ei kommunionsepiklese etter verba og anamnesa, likeeins i bøn
4 (Messebok: 379, 381, 384 og 387).
I og med det nye gudstenesteframlegget
har tankane fått gjennomslag her i Noreg òg.
No er det å vone at vi kan få ein god nattverdliturgi i den gudstenesta som venteleg
vert ved-tatt om ikkje så lenge.
5 Konklusjon
Ut frå dette arbeidet, vil eg konkludere slik:
Epiklesa bør vere ein naturleg del av eukaristibøna. Epiklesa understrekar audmykta åt kyrkjelyden, og den er med på å få fram
at det ikkje er magi det handlar om. Epiklesa
framhe-var at kyrkjelyden litar på at Gud
grip inn med sin nåde i nattverden. Framfor
alt vil ei epikle-se saman med ei innleiande
takkebøn, verba og anamnese gje ei fulltonande eukaristibøn.
Eg finn det for det andre naturleg at ein
har ei kombinert konsekrasjons- og kommu-nionsepiklese. På denne måten får dette
leddet større vekt og liturgisk vil det henge
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Tenn lys?

en vurdering av gudstjenestereformens tekstforslag for adventstiden
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Adventstiden er en periode i kirkeåret som
mange har assosiasjoner til. Det kan være
forventning, felleskap, glede og ikke minst
lys. Hvilke bibeltekster kommer til å møte
oss i adventstiden i årene som kommer? Er
tekstene egnet til å møte vanlige assosiasjoner til denne tiden?
Forslag til tekstbok for Den norske kirke
2010 er et ledd i Den norske kirkes gudstjenestereform. Denne artikkelen tar for seg
tekstene som foreslås for adventstiden (1)
. Den søker å fungere som høringssvar til
gudstjenestereformen og til generell debatt
om bruk av bibeltekster i gudstjenestene i

Den norske kirke.
Første søndag i adventstiden er kirkens
nyttårsdag. Man skulle kanskje tro at det
var en festdag, med hvit som liturgisk farge.
Domssøndag er lagt bak. Man starter på
nytt, med håp og forventning til året som
ligger foran. Men kirkeåret fungerer ikke
sånn. Adventstiden er en forberedelsestid
og en tid for forventning til det som kommer i juletiden. Den liturgiske fargen er lilla.
Dette er ikke noen festtid. Festen og julemarsipanen må man vente noen uker med.
Det gis tid til ettertanke, til håp og forventning. Tekstene som leses i gudstjenestene
avspeiler dette. Sånn sett vil adventstiden i
kirken stå som en motvekt til det kommersielle i samfunnet ellers i desember. Dette må
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tas vare på. Samtidig skulle jeg ønske at kirkens adventstid kunne spille på lag med en
del av de folkelige assosiasjonene til denne
årstiden i kalde Norge: Man tenner lys og
gleder seg til jul. Disse aspektene er til stede
i gudstjenestene, men er de å finne i tekstene
som leses?
I det følgende vil jeg gi en presentasjon
av tekstforslaget for den enkelte søndagen i
advenstiden, med kommentarer og vurderinger. Av plasshensyn nevner jeg bare bibelhenvisningene (tekstene finnes i fulltekst
på www.kirken.no). Den poetiske teksten vil
jeg ikke vie spesiell oppmerksomhet, men
fortellingsteksten vil bli kommentert etter
beskrivelsen av rekkene.
Jeg vil vurdere om det forslaget som foreligger kan funger godt for den enkelte søndagen og for adventstiden som helhet (2).
Jeg ønsker å undersøke om vanlige assosiasjoner til adventstiden kommer til uttrykk i
tekstene som foreslås. Vurderingene vil også
relatere seg til det som høringsdokumentene
beskriver som mål for arbeidet (3), og i en
viss grad til de prinsippene som ligger til
grunn for tekstbokforslaget (4). Ved noen
tilfeller kommer jeg til å antyde alternative
tekstavsnitt eller tematikk som jeg mener
kunne være velegnet for søndagene i adventstiden.
1. søndag i advent
1. rekke: Sak 9; 9-10, Rom
13; 11-14, Matt 21: 1-9*
2. rekke: Salme 24; 1-10, Åp
5; 1-8, Luk 4; 16-23*
3. rekke: Jes 12; 2-6, Åp 3; 2022, Mark 1; 14-15*
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Poetisk tekst: Salme 80;
2/3b/4, omkved Sak 9; 9a
Fortellingstekst: Matt 12; 1-9
Høringsdokumentet beskriver ikke hvilket
tematisk preg denne søndagen skal ha, men
sier generelt at «Adventstidens tekster peker
fremover mot jul» (5). Det beskrives ikke på
hvilken måte dette skjer.
Første rekke er preget av tematikk fra palmesøndag. Den andre leseteksten er en formanende/oppmuntrende tekst som knyttes
til forventning om Herrens annet komme.
Andre rekkes første lesetekst kan minne menigheten om palmesøndag. De andre tekstene handler om Jesus og kan være med på
å vise hvem vi venter på i adventstiden. Det
er for øvrig utydelig for meg hvordan disse
tekstene knytter an til hverandre.
Evangelieteksten i tredje rekke er svært
kort, og har i mindre grad enn de andre tekstene i denne rekka potensial til å
knytte an til den forestående julehøytiden.
Lesetekstene er imidlertid innholdsmettede
og kan med fordel prekes over. Inntoget i
Jerusalem er fraværende som motiv i tredje
rekke, noe som strider mot prinsippet om
innbyrdes sammenheng i den enkelte søndagens tekster.
Fortellingsteksten er inntoget i Jerusalem
og Jesus som rydder templet. Dette tekstutsnittet åpner for visualisering av teksten.
Teksten knytter særlig an til tematikken i
første og andre tekstrekke. Det er positivt at
fortellingsteksten viser ulike sider av Jesus:
Jesus som blir hyllet, en konge som rir på et
esel, og Jesus som blir sint og gjør opprør.
Tekstene som er foreslått for 1. søndag i advent, er preget av håp og positiv forventning.
Skapelsesteologien i andre rekke og de posi-

tive tekstene fra Åp kan bidra til ønsket om
å følge etter Jesus. Jeg synes det er positivt
at skremmende domstekster eller uhyggelige
endetidsberetninger ikke finnes denne søndagen. Men tekstene kan i liten grad knytte
an til de folkelige forestillingene om advent.
Linken mellom første søndag i advent og
palmesøndag er trolig ikke lett å forstå for
folk flest. Men teksten om Jesus som rydder
templet kan fungere svært godt som kritikk
mot kjøpefokuset i adventstiden ellers i samfunnet. Dette tekstavsnittet (eller andre tekster som omhandler vårt forhold til penger/
Mammon) kunne være spennende å ha med
i evangelietekstene, og ikke bare i fortellingsteksten. Det er for øvrig lite i tekstene
som minner om julen som vi venter på, eller
som knytter an til de folkelige assosiasjonene til advent.
2. søndag i advent
1. rekke: Jes 2; 1-5, Tit 2; 1113, Joh 16; 21-24*
2. rekke: Jes 65; 17-19, 1. Kor
15; 50-55, Luk 21; 29-36*
3. rekke: Salme 33; 18-22, Hebr
6; 13-20, Joh 14; 1-4*
Poetisk tekst: Salme 85;
10/11/12, omkved v. 14
Fortellingstekst: 1 Mos 17; 15-17
og 18; 1-15 eller Joh 14; 1-6
«På 2. søndag i adventstiden legges vekten mer på Kristi komme, enn på ’de siste tider’ slik de nåværende tekster gjør.
Evangelietekstene gjør det tydelig at det er

noe godt å håpe på, og tekstvalgene kan også
knyttes til fred og rettferdighet og det særnorske med utdelingen av Nobels fredspris
10. desember.» (6)
Første rekke har fokus på endetid og Jesu
annet komme. Den andre leseteksten har
fokus på rett livsførsel i tiden før Jesus kommer igjen, men har i liten grad et håpsbudskap for i dag. Andre rekke har det samme
fokus på Jesu annet komme. Tredje rekke
har også håpsfokus og vekt på endetiden,
men har i større grad vekt på håpet for i dag.
Flere av tekstene kan knytte an til fred og
rettferdighet, slik høringsdokumentet nevner. Det er positivt at man har tatt høyde
for at fredsprisutdelingen finner sted i tiden
rundt denne søndagen, slik at gudstjenesten
kan knytte an til det man er opptatt av ellers
i samfunnet på denne tiden.
Det er imidlertid lite i tekstene som vil
samsvare med det som folk flest forbinder
med advent. Fødselsmetaforen i evangelieteksten kan muligens minne tilhørerne om
den kommende julehendelsen, men utenom
dette er det ingenting som direkte vitner om
Jesu første komme.
Alt i alt viser disse tekstene god sammenheng seg imellom, både på den enkelte
søndagen og mellom tekstrekkene. Men det
er uheldig at tematikken er så fjernt fra folkekirkemenighetens forventninger til denne
tiden. Spørsmålet er også om tekstene er
egnet til å vekke håp og til å fremme etterfølgelse.
Fortellingsteksten om Abraham og Sarai
som blir lovet en sønn har annen tematikk
enn de øvrige tekstene for søndagen. Det er
sånn sett underlig at disse tekstene er valgt.
Imidlertid er dette fortellinger som passer i
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3. søndag i advent
adventstiden, siden den handler om et barn
som skal komme. Det henvises også til dette
i en av lesetekstene (Hebr. 6). Det er dessuten fint at man har tatt med både fortellingen om hvordan Abraham får løftet, og fortellingen om hvordan Sarai får høre om det.
Dermed får man inn både manns- og kvinneperspektivet.
Jeg er usikker på hvorfor det er to fortellingstekster å velge mellom denne søndagen.
I tillegg til tekstene fra Første Mosebok er
det satt opp en tekst fra Joh 14: 1-6. Denne
relaterer seg riktignok til forventning og håp
som preger denne søndagen. Det er dermed
en tekst som kan passe tematisk. Men det
er merkelig å kalle denne dialogen mellom
Jesus og Tomas «fortelling», og jeg kan ikke
se noen grunn til å ha alternative tekster akkurat denne søndagen. Etter min mening
ville det være bedre å kutte ut dette alternativet, og la Abraham/Sarai-tekstene stå alene.
I noen av denne søndagens tekster er
kvinners spesielle livserfaring eksplisitt uttrykt. Det gjelder Joh 16 om fødselssmerter
og 1. Mos 18 om Sarai som ikke kan få barn.
Dette er i tråd med prinsippet om «inkluderende språk», som høringsdokumentene
nevner (7). Det er imidlertid uheldig at det
eneste som svarer til prinsippet om inkluderende språk, handler om kvinners erfaring
med å føde barn, eller å ikke kunne føde.
Jeg undres om Joh 16 er tatt med fordi fødselsmetaforen både relaterer seg til kvinners
virkelighet og til fødselen i julebudskapet. I
alle tilfeller opplever jeg dette som et uheldig valg. Det ville være bra om tekstene også
denne søndagen kunne tale om kvinner på
en annen og bedre måte.
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1. rekke: Jes 35; 1-10, 1. Kor
4; 1-5, Matt 11; 2-11*
2. rekke: Jes 40; 1-5, Jak 5;
7-8, Luk 3; 7-18*
3. rekke: Mal 4; 4-6, 2. Peter
1; 19-21, Matt 11; 12-19*
Poetisk tekst: Luk 1, 78/79, omkved v. 68
Fortellingstekst: Jes 9; 2-7
«3. søndag har fokus på Johannes døperen
som forløper. De gammeltestamentlige tekstene gjør det meningsfylt å synge viktige
adventssalmer knyttet til dagen.» (8)
Det er i utgangspunktet vanskelig å se
sammenhengen mellom tekstene i første
rekke. Det kan muligens være domstemaet
som er felles, dersom man tenker at Johannes
kom med dom, og at Guds frelsesplan også
inkluderer dom. Påminnelsen i andre lesetekst om ikke å dømme er en fin tekst og
kan stå som en god motvekt mot Johannes’
domsforkynnelse. Evangelieteksten fokuserer på Jesu gjerning overfor blinde og lamme. Dette er en flott, positiv tekst som er egnet til å skape håp og etterfølgelse. Tekstene
kunne trolig få en bedre sammenheng dersom første lesetekst var hentet fra Mal 3: 1ff,
som siteres i Matt 11.
Andre og tredje rekke er tekster som kan
skape håp, og som på en god måte viser sammenheng mellom Guds løfter i GT og oppfyllelsen i NT. Her nevnes Messias og lys/
mørke, noe som kan gi assosiasjoner til jul,
og som kan gi gode utgangspunkt for å forstå hvem Jesus er.
Prekentekstene har fokus på døperen

Johannes, slik høringsdokumentet beskriver. Johannes har et refsende omvendelsesbudskap, noe som kan stå i motsetning til
tankene folk flest har om adventstiden, men
de andre lesetekstene er en god motvekt til
dette.
Fortellingsteksten er fra Jes 9. Det er underlig at dette settes opp som en fortellingstekst når det sjangermessig ikke er en fortelling. Den følger heller ikke opp temaet om
Johannes. Jes 9 er en flott tekst som vitner
om håp og forventning. Tematikken passer
for denne søndagen, men en fortelling om
døperen Johannes ville være mer i tråd med
prinsippene for tekstboka.
4. søndag i advent
1. rekke: Rut 4; 13-17, Rom
15; 8-13, Matt 1; 1-16*
2. rekke: Mik 5; 1-4a, Fil 4;
4-7, Luk 1; 39-45*
3. rekke: Sef 3; 14-17, 2 Kor
1; 18-22, Luk 1; 46-55*
Poetisk tekst: Salme 145;
19/11/12, omkved v. 13
Fortellingstekst: Luk 1; 39-45
«4. søndag har forventningen som tema,
men i tråd med våre søsterkirker settes fokus
på Maria, og det blir en direkte forberedelse
til julens budskap.» (9)
Teksten fra Ruts bok har viktige tematiske
linker til juletiden, bl.a. ved bruk av «løsningsmann», og lovprisning på grunn av en
sønn som er født. Det er også svært positivt
at bredden i det bibelske materialet vises i

tekstrekkene. Samtidig kan man spørre om
det er hensiktsmessig å lese tekster sammen
som har liknende tematikk (fødsel, sønn,
løsningsmann), men som omhandler noe
helt annet enn julefortellingen. Skapes den
positive forventningen om Jesu første komme ved teksten om Obeds fødsel? Til forsvar
for å bruke denne teksten denne søndagen
er evangelieteksten fra Matt 1 (Jesu ættetavle). Her nevnes Obed. Søndagens andre
lesetekst, fra Romerbrevet, knytter sammen
løftet fra fedrene med Jesu komme. Sånn sett
er tekstene for denne søndagen godt sammensatt.
Videre kan man spørre om bruken av
Matt 1 som prekentekst er hensiktsmessig.
Dette er en tekst som knapt kan fungere
til høytlesning, og man kan nesten se det
komiske i en høytidelig evangelieprosesjon som munner ut i en lesning av denne
teksten. Det er vanskelig å se for seg at menigheten klarer å følge teksten, og det er en
krevende tekst å lese pga alle navnene. Dette
kan være til hinder for å bruke konfirmanter
og andre menighetslemmer til tekstlesing.
På den annen side er denne innledningen til
Matteusevangeliet helt klart interessant teologisk materiale, som det vil kunne komme
spennende prekener ut av.
Sammenhengen mellom tekstene er ikke
like klar i andre rekke denne søndagen.
Gleden er felles for tekstene, men årsaken
til gleden og tematikken for tekstene er ikke
samsvarende. På den annen side har man
her teksten fra Mika som tidligere ble lest på
julaften. Den knytter forventing til det som
skal komme i Betlehem. Betlehem, gleden
og barnefødsel er tema som er flotte å ha
med i slutten av adventstiden.
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Dette gledesbudskapet kommer også tydelig
fram i tredje rekke. I denne rekka har man
også klart å skape en fin sammenheng mellom tekstene. Dersom denne søndagen skal
ha fokus på Maria, kan man spørre om ikke
Maria skulle hatt større plass også i de andre
tekstrekkene.
Sluttkommentarer
Gir tekstbokforslaget grunnlag til å tenne lys
i kirken i adventstiden? Og oppfyller tekstene de kriteriene som utvalget skriver ligger
til grunn for forslaget?
Når man leser tekster i en liturgisk sammenheng, vil særlig to momenter virke inn
på opplevelsen av den enkelte teksten. Det
ene er hvilke tekster som leses sammen.
Sammenstilling av tekster gir mulighet for
at tekstene kan utdype hverandre og bidra til
fruktbare innsikter. Samtidig kan dette åpne
for ensrettede tolkninger og dermed mulig
tap av særpreget eller eventuelle dobbeltheter i de enkelte tekstene. Dette er i noen grad
berørt ovenfor. Det andre er lesingens kontekst: Gudstjenestens liturgiske språk, salmenes tekstmessige og musikalske innhold
og prekenens utlegning av tekstene. Dette vil
ha stor betydning for hvordan bibeltekstene
og gudstjenesten oppleves for menigheten.
Dermed vil man kunne skape en god opplevelse i en gudstjeneste der tekstene isolert
sett kan tenkes å gi vonde assosiasjoner (for
eksempel domstekster). Man vil også kunne
skape en positiv forventning til Jesu første
komme med bruk av tekster som ikke direkte berører denne tematikken. Altså kan tekster med ulik tematikk passe fint i adventens
gudstjenester dersom de som lager gudstjenesten, er bevisst på den rammen de står i.
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Fortellingstekstene står imidlertid ofte
mer alene. De kan brukes i gudstjenester
uten preken, og man kan tenke seg at de
brukes på søndagskolen eller andre steder
der man i større grad leser teksten uten en
liturgisk ramme. Dermed vil jeg mene at
det er langt viktigere at disse tekstene på
en god måte forteller om advent og skaper
forventning og forberedelse til jul. Det kan
imidlertid se ut som om forslaget som foreligger, ikke er godt nok gjennomarbeidet. Vi
har sett at det for noen søndager kan være
vanskelig å forstå hvorfor disse tekstene er
valgt for den enkelte søndagen. Andre søndager er det nettopp fortellingsteksten som
umiddelbart framstår som best egnet for
«årstiden».
Det er imidlertid veldig merkelig at fortellingstekstene bare står som henvisninger
i tekstboka. Dermed blir de ikke så lett tilgjengelige som de andre tekstene. Sier dette
noe om disse tekstenes status? Anses de som
mindre viktige? Jeg mener at disse tekstene,
fordi de er rettet mot barn og fordi de ofte vil
bli brukt alene, vil bli veldig viktige tekster
for kirken framover. Jeg håper at det jobbes
mer med hvilke tekster dette skal være, og at
tekstene skrives ut i fulltekst i tekstboka.
Det er lett å kritisere tekstbokforslaget for
at det i for liten grad har tekster som «peker framover mot jul», slik det er beskrevet i høringsbrevet at de skal. Det er heller
ikke mange tekster som viser inkluderende
språk, dvs. et språk som favner kvinners,
menns og barns erfaringer. Samtidig ser jeg
begrensningen i og med at Bibelen ikke er
skrevet med tanke på verken inkluderende
språk eller våre forventninger til jul. Det er
rett og slett ikke så mange tekster å velge
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mellom. Men det finnes tekster som handler om lys og mørke. Mange menigheter har
lysmesse i adventstiden. Tekstene i tekstboka vil ikke være særlig velegnet til disse
spesielle (og godt besøkte) gudstjenestene.
Dette er svært uheldig. Jeg håper at flere lys/
mørke-tekster kan komme inn i tekstboka
for minst én av søndagene i adventstiden.
Og det finnes flere tekster om Maria og f.eks.
om hennes slektning Elisabeth. Disse kunne
i større grad vært representert blant adventstekstene. Dette tror jeg kan bidra til at gudstjenestene oppleves som livsnære, og at ulike
forventninger korrigeres eller understrekes.
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annonse

«Få teologer skriver bedre enn Notto R. Thelle»
Alf Kjetil Igland i Fædrelandsvennen
«Hvis alle danskere ville læse den bog
med forståelse, ville hele Danmarks
befolkning blive kristen overnight»
Asger Sørensen, dansk forfatter
«…en av de mest fascinerende religiøse bøker jeg har lest»
Tarald Aano i Stavanger Aftenblad
Kr 250
Ved kjøp direkte fra forlaget:
Kjøp tre, betal for to
Gratis forsendelse
Oriens Forlag
www.oriens.no
notto.thelle@teologi.uio.no

«... hans formidable evne til at forene den
klare tanke med det poetiske sprog. Alle klicheer bliver fejet væk, og han har en sans for at
komme skævt og forståelig ind i teksterne...
Den lange tanke og dedybe eftertænksomhed
sætter læserens hastighed ned...»
Kristeligt Dagblad
«Bøkene hans ruver ikke i bokhyllen... Men
den som går i vei med den, må likevel være
forberedt på at boken stillferdige tanker kan
kreve stor plass i bevisstheten.»
Agderposten
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