
nn

SØNDAG FØR PINSE ! 5. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

ISSN 0800-1642

RETURADRESSE
Det praktisk-teologiske seminar
Postboks 1075 Blindern
0316 Oslo

NYTT
NORSK 
KIRKE 
BLAD

3
2012

 hefte tre ÅrGANG førti

   
 B    B

KJør DeBAtt!

Dette er en oppfordring til alle om å delta i NNKs debattforum 
slik at det mangfoldige spekteret av tro og meninger blir synligg-
jort.  Alle innlegg vil bli redaksjonelt behandlet før en evt. publiser-
ing.  De to neste dødlinjene er 11. mai og 6. juli.  Max lengde: 8000 
anslag. Send til: nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no



Nytt norsk kirkeblad blir utgitt av  
Det praktisk-teologiske seminar

Redaksjon 
Steinar Ims, Kjersti Østland Tveit, Jan 
Christian Kielland, Beate Fagerli og 
Anne Hilde Laland
Redaksjonssekretær  
Thomas Ekeberg-Andersen            
Ansvarlig redaktør Sivert Angel

Redaksjonens adresse
NNK, Det praktisk-teologiske seminar
PB 1075 Blindern
0316 Oslo

Epost-adresse 
nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no 

Internett
www.tf.uio.no/praktikum/nnk/

+VE½WO�HIWMKR�SK�WEXW�)OIFIVK�%RHIVWIR
Omslag Andreas Hilmo Grandy-Teig
Trykk Bedriftstrykkeriet AS

Satt med Minion Pro 10,6 / 13,5 pkt
Trykt på 170 / 100 gr CyclusPrint  
100% resirkulert papir

ISSN 0800-1642

NYTT NORSK 
KIRKEBLAD

Nytt norsk kirkeblad er et folkekirkelig fagblad 
som kommer ut med normalt åtte hefter i året. 
Bladet henvender seg til prester, andre kirkelige 
ansatte og lekfolk med interesse for kirke- og 
gudstjenesteliv. 

Nytt norsk kirkeblad viderefører tidsskriftet 
Teologi for menigheten og inneholder:

-   Tekster med impulser til kreativ omgang 
med kirkeårets tekster og bevisst gudstjen-
estearbeid

-   Magasindel/temanr: artikler med aktuelt 
kirkestoff

-   Debatter og omtaler
-   Bokanmeldelser

ABONNEMENT
Prisendring f.o.m. 01.01. 2011: 
Ordinært: kr 250 (student og 
honnør kr 125) og løper til det 
sies opp skriftlig. Spørsmål kan 
sendes på epost til nytt-norsk-
kirkeblad@teologi.uio.no

ANNONSERING
Annonser som ønskes rykket 
inn i bladet sendes som ferdige 
pdf- eller jpg-dokumenter til nytt-
norsk-kirkeblad@teologi.uio.no.
Annonsepriser:
1/4 side: kr 600
1/2 side: kr 1000
1/1 side: kr 1700

NYTT 
NORSK 
KIRKE 
BLAD

3-2012
iNNholD
LEDER:
Trøsten i ubehaget ............................................................ 3
Sivert Angel

MAGASINET:
Religiøse rom i senmoderniteten .................................. 4
Geir Hellemo
Melankoliens forførende kraft ................................12
Svein Aage Christo!ersen
Hildegards utfordring .................................................18
Jan Christian Kielland
Kirke i en kirkeskeptisk tid ......................................21
Raag Rolfsen
...Så fuglene kan bygge rede .....................................30
Heinke Foertsch
Ekklesiologi på norsk? ................................................36
Jan Christian Kielland

GUDSTJENESTEFORBEREDELSER:
Søndag før pinse - 20. mai 2012 ...................................44
Ingrid Rian
Pinseaften - 26. mai 2012 ...............................................47
Aud Irene Svartvasmo
Pinsedag - 27. mai 2012 ..................................................51
"omas Wagle
2. pinsedag - 28. mai 2012 ........................................54
Kenneth Hansen
Treenighetssøndag - 3. juni 2012 .................................57
Ole Andreas Holen
2. søndag i treenighetstiden - 10. juni 2012 ...............60
Stine Kiil Saga
3. søndag i treenighetstiden - 17. juni 2012 ...............63
Hans Kristian Solbu
Sankthansdagen - 24. juni 2012 ....................................66
Ingunn Rinde
5. søndag i treenighetstiden - 1. juli 2012...................69
Petter Skippervold

DEBATTFORUM
Hvem eller hva er “kirken selv”? ...........................72
Vidar Vik

LITTERÆRT INNLEGG
Hun som skal komme ...................................................73
Gyrid Gynnes

INFORMASJON TIL SKRIBENTER
Redaksjonen mottar gjerne aktuelle tekster til publisering i bladet, i tillegg til de 
tekstene vi ber om redaksjonelt. Her er noe nyttig informasjon for alle som forbereder 
tekster til bladet:

LENGDE: ARTIKLER: 9000-16000 anslag (=tegn med mellomrom)
TEKSTGJENNOMGANG: 6000-9000 anslag
DEBATTINNLEGG: max. 8000 anslag

MANUS: Nytt Norsk Kirkeblad er ikke et vitenskapelig tidskri!, derfor ber vi om å 
unngå bruk av noter; kildehenvisninger og kommentarer bes inkludert i teksten; ikke 
mer enn to overskri!snivåer i teksten. Vi trykker skribentenes epost-adresse og still-
ing/titel, og ber derfor om at dette inkluderes nederst i teksten.

REDIGERING: Redaksjonen foretår språkvask og korrektur av alle bidrag. Ved behov 
for større endringer i innsendte manus vil skribenten få beskjed og vi ønsker da en 
dialog og samarbeid om videre tekstbearbeiding.

LEVERING: Vi ber om at manus leveres elektronisk til redaksjonens epost-adresse 
eller direkte til redaksjonssekretær: thomas.ekebergandersen@gmail.com

NESTE TO DEADLINES: 11. mai og  6. juni



nn

NYTT 
NORSK 
KIRKE 
BLAD

- 3 -

Forleden var jeg til gudstjeneste i hovedkirken i en liten by i Tyskland hvor de 
fremste lutherske teologer holder til. Her har kirken og dens tjenere den høyeste 
status og den beste !nansiering. Hele systemet er her intakt, med gyldige kriterier 
for håpefulle teologer for å komme seg frem i hierarkiet; det gjelder bare å jobbe 
hardt og være best. 

Det hadde han vært professoren som holdt gudstjenesten denne søndagen. Han 
gjorde alt perfekt slik det var forskrevet, og han var ikke veldig streng. Likevel 
var det noe livløst over det hele. Da hans velformede og abstrakte utlegning om 
hvorfor trøsten fra Gud er virkelig kom til sin ende, slo det meg at den trøsten han 
garanterte for med sin lærde pondus, egentlig var uinteressant. Det er ikke sikkert 
at de andre kirkegjengerne opplevde det likt, men dem var det heller ikke mange 
av. I den velholdte og vel!nansierte kirka satt det noen ganske få saktmodige sjeler 
i svært moden alder.

På preste- og menighetskontor her hjemme er vi enige om at det er mye å uroe 
seg for nå som det meste endres i vår kirke: organisering, !nansiering, ordninger 
og former. Hos oss synes tanken om teologien som en egen meningsfull lærdoms-
kultur innenfor en privilegert sektor av samfunnet å være tapt for godt. Samtidig 
kommer disse endringene med en slags trøst: De "erner det intakte system som 
kunne latt oss fortsette med å !npusse begrunnelser som ingen har bedt om og 
former som ingen berøres av. De tvinger oss til å forsøke å gjenoppdage hvordan 
Gud stadig er nærværende og virkelig i verden og blant mennesker.

Dette velfylte og mangfoldige nummeret av Nytt norsk kirkeblad ønsker å bidra 
til en slik gjenoppdagelse. Her !nnes artikler som forsøker å ta et skritt tilbake fra 
de kirkelige og teologiske beskrivelser for å beskrive Guds nærvær i livet forut for 
kirkeligheten: i skjønnheten og begjæret, i melankolien og ekstasen. Videre !nnes 
artikler som viser hvordan kirken kan gjen!nne levende fellesskap i nye organisa-
sjonsformer bortenfor enhetssamfunn og velferdsstat.

 God lesning!
Sivert Angel

 TRØSTEN I UBEHAGET

LEDER
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MELANKOLI & EKSTASE

RELIGIØSE ROM I       
SENMODERNITETEN

Som teolog slutter jeg aldri å undre meg 
over hvorfor vår kultur blir mindre og 
mindre opptatt av religiøse spørsmål. 
I mine beste stunder synes jeg kristen-
troen er en skatt som ikke bare jeg, men 
heller ingen andre kan unnvære. Så 
hvorfor i all verden velger stadig #ere å 
overse den? Er det fordi verden er blitt 
enklere å hanskes med at stadig #ere 
synes en religiøs dimensjon er over#ø-
dig? Eller er det fordi  livsutfordringene 
fortoner seg som annerledes enn tidli-
gere? Gir de ikke lenger rom for  reli-
giøse tilnærminger?

Utfordringene ble igjen aktuelle i 
forbindelse med lesningen av ei bok 
som Karin Johannisson ga ut i 2009. 
Boka heter Melankoliska rum. Om ån-
gest, leda och sårbarhet i för!uten tid och 
nutid. Som tittelen røper, handler ikke 
denne boka om religion. Men den gir 
noen kulturanalyser som for meg var 
ukjente, og som satte i gang en ny etter-
tanke omkring de store religiøse utfor-

dringene vi står midt oppi. Denne lille 
artikkelen er altså ikke å forstå som en 
anmeldelse av Karin Johannissons bok, 
men må snarere oppfattes som en teo-
logisk kommentar til noen hovedsyns-
punkt i boka.

Det første boka forteller meg, er 
at de menneskelige følelsene ikke er 
konstante eller uforanderlige. Det er 
et synspunkt som antakelig ikke er 
noe oppsiktsvekkende. Men jeg må 
innrømme at jeg har manglet et slikt 
perspektiv på følelser i sin alminnelig-
het. Følelse for meg har nok i stor grad 
dreiet seg om en subjektiv tilstand som 
først og fremst skal oppfattes som min 
egen; et indre rom som ikke kan ut-
forskes eller underlegges kontroll eller 
styring av noe slag. Jeg kan mislike det 
som mye jeg bare vil, men jeg har som 
mange andre en tilbøyelighet til å tenke 
at jegets fornemste tilholdssted er følel-
sen. Siden den først og fremst er min, 
har den lite med historiske prosesser å 
gjøre. 

Johannissons perspektiv er annerle-
des. Hun påpeker at følelser alltid inn-
går i kulturelle sammenhenger. Ulike 

Geir Hellemo
Rektor ved Praktisk teologisk seminar 
geir.hellemo@teologi.uio.no
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tider aksepterer eller avviser forskjelli-
ge følelser og forskjellige uttrykk for fø-
lelser, sier  hun (s.13).  Et godt eksempel 
er gråt. Vi gråter på forskjellige måter 
og over ulike hendelser til ulike tider. 
Ikke minst gråter kvinner over andre 
ting enn menn (s.106$).   

Johannissons hovedtema er som 
tittelen sier melankoli, som i første 
rekke forstås som en følelse som har 
med nedstemthet, tungsinn, livslede, 
Weltschmerz å gjøre. Alle variantene 
peker mot ett felles tema, nemlig tap: 
Tap av mening, tap av handlingskra%, 
en slags lammelse eller brist på ”i-
världen-varo”. Når Orhan Pamuk taler 
om den særegne Istanbul-melankolien, 
hüzün, kretser han hele tiden omkring 
tapet av fordums storhetstid som nå 
bare fore!nnes i menneskene og ga-
tebildene som står fram som en slags 
minnesmerker over fortiden. 

Eksemplet viser at melankolien ikke 
svever i et tomt rom, i sitt eget ingen-
mannsland. Følelsene inngår i sosiale 
sammenhenger. Melankolien represen-
terer nesten alltid fremmedgjøring el-
ler oppstand mot  det bestående (s.30). 
Dernest understreker Johannisson at 
følelsen er knyttet sammen med tan-
ken. For oss mennesker dreier det seg 
om tanker som er følte og følelser som 
er tenkte (s.14). Det er et nyttig kor-
rektiv til den gjengse forestillingen om 
tanke og følelse som motsetningspar. 
Til sist påpeker Johannisson at melan-
kolien alltid gir seg kroppslige uttrykk. 
Det er gjennom kroppen at bevissthe-

ten om å være i denne spesielle tilstan-
den, tar form.  Gjennom melankolien 
registrerer jeget rommet, tingen og ver-
den (s.29). 

Med dette som utgangspunkt pre-
senterer hun så tre historiske former 
for melankoli. Hun taler om en førmo-
derne, en moderne og en senmoderne 
form som alle har sine særegne kjen-
netegn. 

Det mest særpregede kjennetegnet 
ved den førmoderne melankolien er at 
den preges av en underlig dobbelhet. 
Både hos Platon og hos Aristoteles 
knyttes melankolien ikke bare til  mør-
ket, men også til lys,  guddommelig 
inspirasjon, skarpsindighet og innsikt 
(s.32). Melankolikeren har altså en 
dobbelnatur hvor det lidende og det 
skapende holdes sammen. Johannisson 
trekker i boka fram en lang rekke ek-
sempler på at kreative personligheter 
gjerne har vært preget av melankol-
ske personlighetsdrag. Virginia Wolf, 
Marcel Proust og Max Weber er fram-
tredende representanter i så måte. 

Den moderne melankolien som knyt-
tes til perioden mellom begynnelsen av 
1800 og fram til 1900-tallet, er forbun-
det med den romantiske kunstneriden-
titeten. Fremmedgjøring og distanse 
fra etablerte sosiale konvensjoner blir 
eksemplisi!sert gjennom utførlige om-
taler av Goethes Werther og Flauberts 
Madame Bovary. 

Kierkegaards Enten-Eller beskri-
ver den sårbarhet og introspeksjon 
som blir grunnkoden først og fremst 
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i kunstnerens selvforståelse, men som 
også setter sitt preg på den sensible og 
selvre#ekterende borgerlige identite-
ten (s.48). Denne melankolikertypen 
de!neres gradvis av et mer innadvendt 
og depressivt språk (s.30), og glir etter 
hvert over i det som Johannisson kal-
ler senmoderne melankoli som først 
og fremst kjennetegnes av tomhet. Til 
forskjell fra den moderne melankolien 
forutsetter en ikke lenger at individet er 
avskåret fra sitt autentiske jeg; nå stiller 
en på en ganske annen måte spørsmål 
ved selve autentisitetsforståelsen (s.62).  

Et interessant aspekt ved de to va-
riantene av den moderne melankolien 
er den oppmerksomhet som legeviten-
skapen etter hvert kommer til å vie den. 
I andre halvdel av 1800-tallet arbeides 
det aktivt med å identi!sere og  klassi-
!sere psykiske avvik. Det innebærer at 
melankoliberetninger blir forvandlet til 
medisinske tilfeller. Viktige symptomer 
på sykelige tilstander er hypokonderi, 
store følelsesmessige svingninger, angst, 
trøtthet, manglende evne til å nyte mat 
eller sex, likegyldighet o.l. (s.60). På 
1900-tallet "ernes melankolibegre-
pet fra den medisinske vitenskapen. 
Istedet dukker depresjon opp som egen 
diagnose. I pasientjournaler benyt-
tes begrepet sporadisk fra 1920-tallet. 
Dette innebærer at melankolien slutter 
å framstå som en følelsestilstand, og i 
stedet blir gjort om til sykdom. 

Johannisson er kritisk til denne ut-
viklingen. Sammenfattende hevder hun 
at depresjonen ”saknar melankolins 

mångtydighet och existentiella karak-
tär. Medan melankoli är en förtrogen 
aspekt av det mänskliga, väcker de-
pression, som all sjukdom, rädsla och 
förvirring. Melankolin kan visas upp, 
depressionen göms undan. Förvandlad 
till depression är melankoli ett neder-
lag” (s.64f). Det betyr selvsagt ikke at 
Johannisson ikke vil ta ekte depresjo-
ner på alvor. Det er viktig å forholde seg 
til mørket i jeget gjennom terapeutisk 
handling. Problemet er knyttet til gren-
sedragningen mellom  friskt og sykt, 
hevder hun. Det er når depresjonsbe-
grepet sluker melankolibegrepet, at vi 
får et problem.

Johannissons interesse stopper ikke 
her. Hun forsøker også å se sammen-
henger mellom framveksten av nye 
følelsesstrukturer, diagnostiseringen 
av dem, og samfunnsutviklingen i den 
vestlige verden. I første omgang fester 
hun oppmerksomhet ved de store end-
ringene som fant sted rundt århundre-
ski%et. Tekniske framskritt og sekula-
risering er tidstypiske kjennetegn som 
igjen avføder siviliasjonskritikk, frem-
medhetsfølelse og frykt for de mørke 
kre%ene i mennesket. Det kan se ut som 
om hun ser en sammenheng mellom 
disse fenomenene og depresjonen som 
samtidig kulturelt fenomen. I det 20.år-
hundre bidrar en økende materialisme 
og forbrukskultur til at tomhet blir et 
nøkkelbegrep. Om tomheten har hun 
lite godt å si. Den skaper mennesket om 
til ”ett svältfött djur, som rör sig genom 
materialismens alla tempel i en depres-
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siv pendling mellan begär och bedöv-
ning” (s.61).  Forbrukskulturen skaper 
en endeløs lengsel etter tilfredsstillelse 
og endeløs tomhet som skal fylles med 
substitutter. Eller kanskje er det slik at 
det er tomheten som avføder begjæret 
som igjen avføder krav om tilfredsstil-
lelse? I alle fall er det slik at tomheten 
o%e blir tilfredsstilt gjennom et aksele-
rerende forbruk. 

Selv om religiøse tema spiller en helt 
underordnet rolle i Melankoliska rum, 
dukker de antydningsvis opp i nettopp 
disse sammenhengene. De store for-
tellingene om Gud er blitt borte, sier 
Johannisson (s.62). Det er omtrent alt 
hun eksplisitt sier om religion. Men nå 
var heller ikke poenget at Johannisson 
skulle gi oss de teologiske svarene. 

Jeg vil da også mene at hennes ka-
rakteristikker av det moderne samfun-
net isolert sett ikke er særlig nyska-
pende. Det som i første rekke vekker 
en teologs interesse, er den endring 
hun påviser i synet på det menneske-
lige følelsesuttrykk, og de konsekvenser 
det får for livs- og samfunnsforståelse 
i vid forstand. Dersom det er riktig at 
vi på følelsessiden innsnevrer normali-
tetsforståelsen for hva det vil si å være 
menneske, samtidig som vi utvikler nye 
rammer for hva som er friskt og hva 
som er sykt, da fortjener endringene 
årvåken oppmerksomhet. Det er kon-
sekvensene av en slik omde!nering av 
virkelighetsforståelsen som blir særlig 
viktige i vår sammenheng.

Johannissons begjærskultur er i den-

ne sammenheng et interessant begrep. 
Den motsetningen hun påpeker mel-
lom begjær og bedøvelse peker entydig 
mot de spenningene hun ellers har vært 
opptatt av: I den moderne kulturen er 
det tale om en spenning mellom et be-
gjær som tilfredsstilles gjennom forbruk, 
og en sykdomsbehandling av dem som 
faller utenfor. I begjærskulturen henvises 
mennesket til å fullbyrde sitt liv innenfor 
rammer som lar begjær avle nytt begjær 
og livets måloppnåelse fullbyrdes gjen-
nom den akselererende begjærstilfreds-
stillelsen. 

En kultur som fungerer på slike 
premisser, har klare sekulære drag. 
Innkapslingen og avgrensningen om-
kring de!nerte handlingsmønstre luk-
ker tilværelsen, og tar bort åpningene 
mot uventede og uforutsigbare hen-
delsesforløp. Verden blir ikke mer enn 
det en kjenner til fra før. Den som får 
problemer med å håndtere en slik ver-
den, de!neres som syk og medisineres 
deretter.  

Jeg registrerer med interesse at 
Johannissons kulturanalyse  skiller seg 
markant fra analysene til de store seku-
lariseringsteologene i etterkrigstiden. 
De snakket varmt om mennesket som 
i den moderne kulturen ble myndige, 
og at kristendommen ikke måtte benyt-
tes for å hindre en slik myndiggjørelse 
av mennesket. Johannisson tre$er ikke 
akkurat myndiggjorte mennesker i sitt 
materiale. Snarere virker det som om 
hun stort sett møter mennesker som 
er utlevert til kre%er og mekanismer 
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som det er vanskelig å reservere seg 
mot; dels fordi de er vanskelige å av-
sløre; dels fordi det her er tale om slikt 
som de #este opplever som uregjerlig. 
Det hjelper ikke stort å hevde at en er 
blitt myndiggjort når en opplever seg 
som en brikke i et spill en ikke rår med. 
Samspillet mellom ytre press og indre 
sjelskre%er sørger e$ektivt for at en fra-
røves den verdighet  og det herredøm-
met over eget liv som en så gjerne skulle 
være i besittelse av. 

Karin Johannisson reiser viktige 
spørsmål. Hun utfordrer vår måte å 
forholde oss til begjær og konsumsam-
funn, til lidelse og ski%ende sinnsstem-
ninger, til piller og moderne medisin. 
Spørsmålene er ikke bare  utfordrende 
og kompliserte, men vi må kunne si at 
de berører oss. Vi kjenner alle begjær 
og konsumsamfunn på kroppen. Men 
vi kjenner også ski%ende sinnsstemnin-
ger og  moderne medisin. Hun reiser 
spørsmål som vedkommer teologi og 
kirke. Dersom gudstroen ikke har noe 
med alt dette å gjøre, er det vanskelig 
å se at den  vedkommer våre liv på en 
avgjørende måte i det hele tatt.

Min første kommentar, som teolog,  
er at alt dette kan vi vi verken overse 
eller nedkjempe. Vår oppgave er deri-
mot å lete oss fram til strategier som 
gjør det mulig å leve i en slik verden, 
med våre liv, og samtidig søke etter ele-
menter  som kan skape rom for  positiv 
endring. Innenfor slike rammer nytter 
det verken å komme med helhjertet til-
slutning til den kulturen vi lever i, eller 

å slå om seg med ferdigformulerte teo-
logiske svar som vi ikke greier å koble 
sammen med livsutfordringene våre på 
en troverdig måte. 

Våre teologiske miljø har få helter. 
Jeg tror det er en ulykke for oss. Vi 
bør orientere oss bredere og dypere i 
arven vi har fått formidlet når si skal 
bearbeide våre egne utfordringer. Da 
vil vi o%e oppdage at der !nnes #ere be-
røringspunkter mellom våre kamper og 
fortidens kamper enn vi er klar over. 

Teologer vet at Augustin var opptatt 
av begjær. Men han var også opptatt 
av lykke. Aller mest var han opptatt av 
hvordan en skulle ski%e rett mellom de 
sanselige tildragelsene å oppnå lykken. 
Derfor er han verd å lytte til, også for 
oss. 

Går en tekstene hans nærmere et-
ter i sømmene, !nner en en omtale 
av begjæret som minner mye om det 
Johannisson knytter til den moderne 
begjærskulturen. I alle fall interesserer 
han seg for begjæret som stadig veks-
ler og kan ski%es ut. Og så stiller han 
spørsmålet: Hvis dette prosjektet kun-
ne videreføres til evig tid, ville det det 
skape lykke? Hans formuleringer vir-
ker merkverdig aktuelle: ”Dersom vi 
var udøyelege, og fekk gå frå den eine 
sansenytinga til den andre utan avbrot 
og utan vi trong ottast det tok ende, 
måtte vi ikkje då vera lykkelege, og kva 
meir kunne vi ynskja oss?” (s.159). Vi 
skal merke oss at Augustin ikke stil-
ler spørsmålet ut fra en abstrakt in-
teresse for !loso! i sin alminnelighet. 
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Sitatet er hentet fra hans Confessiones/
Bekjennelser, hvor han temmelig detal-
jert forteller om en livspraksis som er 
av dette slaget. Spørsmålet synes i før-
ste omgang å forutsette at lykken !nnes 
i begjærstilfredsstillelsen, så sant det 
stadig er mulig å framsta$e noe nytt å 
hengi seg til. Samtidig aner vi at spørs-
målet er mest av retorisk art, nettopp 
fordi teksten er skrevet etter at han har 
brutt med en slik livsstil. Vi aner allere-
de her at Augustin er på parti med med 
Karin Johannesson.

Det interessante ved spørsmålet blir 
i denne sammenhengen først og fremst 
at det religiøse svaret han byr fram, er 
knyttet sammen med en livserfaring 
som han så energisk har kjempet med, 
og som på et eller annet nivå gir gjen-
kjennelse. 

La oss så se på Augustins måte å for-
følge sitt eget spørsmål på. Han sier: «Så 
djupt fallen og så forblinda som eg var, 
visste eg ikkje at det var mi store ulykke 
at eg ikkje kunne tenkja meg så rein 
ein hug og så stor ein venleik at vi ville 
elska han (Gud) for hans eiga skuld» 
(s.159). Umiddelbart tror jeg de #este 
av oss !nner svaret sku$ende. Nettopp 
derfor bør vi tvinge oss til å spørre: 
Men hva var det han fant? Hva i all ver-
den betyr det å elske Gud for sin egen 
skyld? Hvordan kan et slikt svar tre 
fram som tilfredstillende for en person 
som har utkjempet en så livsnær kamp 
som Bekjennelsene for øvrig vitner om? 

Aller først synes jeg det er viktig å slå 
fast at Augustin ikke tegner et bilde av 

en kristendom som trer fram som ensi-
dig kontrastfylt i forhold til de livserfa-
ringene han har strevd med. Han stiller 
ikke opp begjæret i en motsetning til 
slikt som hører trosforholdet til. Også i 
relasjon til Gud er det ‘hugen’ sammen 
med ‘venleiken’ som avføder kjærlig-
het. Jeg synes det er en viktig iaktta-
gelse. Vi taler så o%e om kjærlighet i 
sin alminnelighet og kjærlighet til Gud 
i særdeleshet  i en slags abstrakt ingen-
mannsland. Men slik er ikke kjærlighe-
ten. Den oppstår i hugen og den retter 
seg alltid mot noe som på et eller annet 
vis framtrer som attraktivt, eller vak-
kert som Augustin sier. Ellers er det 
ikke kjærlighet.

Dernest sier Augustin at kjærlighe-
ten til Gud ikke sånn uten videre inngår 
i hverdagserfaringene. Snarere gir han 
inntrykk av at alle de livserfaringene 
han tidligere har høstet, har hatt en stor 
mangel: De har oversett det vakreste av 
alt. Derfor har de heller ikke kommet i 
kontakt med det beste som !nnes i hu-
gen. Augustin lanserer på denne måten 
et nytt og hittil ukjent samspill mel-
lom ‘den reine hugen’ og ‘den største 
venleiken’. Han åpner og utvider selve 
virkelighetsforståelsen. Han presente-
rer et nytt rom mellom mennesket og 
guddommen hvor gudskjærligheten 
gis tilhold. Denne gudskjærligheten får 
imidlertid ikke lov til å stå fram som 
et sært anliggende for spesielt religiøst 
anlagte mennesker. Den hentes tvert 
imot rett inn i kjernen av menneskeli-
vet, etter som gudskjærligheten gir rom 
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for autentisk, lykkelig liv.  
I forlengelsen kan en sannelig spør-

re: Men hvor ble det av begjæret? Jeg 
synes ikke Augustin gir inntrykk av at 
det sanselige begjæret verken tilfreds-
stilles eller nedkjempes hos ham. En 
får snarere inntrykk av at det trer til 
side, kanskje slokner, og erstattes av et 
sinn som er rent. Det er som en aner en 
gjenklang av Jesusordet: ”Salige er de 
rene av hjertet, for de skal se Gud.”

Jeg fornemmer at assosiasjonen er 
viktig, etter som det er så vanskelig å 
tenke seg skjønnhet uten en eller annen 
form for synlighet. Slik vet vi at også 
Augustin tenkte. Han knytter nettopp 
den høyeste skjønnhet, som i bunn og 
grunn er et usynlig anliggende,  til slike 
bilder som menneskene har frambrakt. 
I slike bilder kan sjelen !nne det som 
den lengter etter dag og natt. Kristen 
kunst kommuniserer altså både med 
den reine hugen og med den største 
venleiken. 

Dersom en har aldri så lite kjenn-
skap til eldre kristen billedkunst, er det 
lett å få fatt i poenget. For disse bildene 
er gjennomgående vakre; annerledes 
vakre må vi vel også  kunne si, uten at 
de derved mister enhver tilknytning 
til vanlig jordisk vakkerhet. Vekker de 
begjær? De vekker i alle fall ikke mitt 
begjær. Snarere synes de å stimulere 
til både ro og renselse. Når Augustin 
sier at lovprisning i stedet for begjæret 
i denne sammenhengen er en adekvat 
respons, skjønner jeg i det minste hva 
det er han mener. Antakelig gir nett-

opp slike bilder det beste uttrykk vi kan 
!nne for en Gud som skal elskes for sin 
egen skyld.

Gjør et slikt bilde meg lykkelig? 
Sannelig om jeg vet. Det eneste jeg er 
rimelig sikker på, er at for Augustin 
representerte dette gudsbildet en lykke 
som han selv kunne omtale som auten-
tisk og virkelig, og langt å foretrekke 
framfor de sanselige nytelsene han tid-
ligere hadde omgitt seg med. 

Det representerer i seg selv en bety-
delig horisontutvidelse i forhold til de 
tolkningsrammer som sekulariteten 
innbyr til. Denne utvidelsen er ikke 
bare viktig. Jeg tror også den er gjen-
kjennelig – til og med for mennesker 
som ikke har våre religiøse tankemøn-
stre som kulturell medgi%. Jeg har mer-
ket meg en passasje i en av Murakamis 
bøker. I Vest for solen, syd for grensen 
re#ekterer hovedpersonen over sitt eget 
liv, etter at den store kjærligheten, som 
be!nner seg et merkelig sted mellom 
fakta og !ksjon, er blitt borte. Han vil 
så gjerne forandre seg, for å slippe fri 
fra seg selv, som han sier. Nå innser han 
at det er umulig: ”Jeg kunne dra så langt 
av sted jeg ville, jeg var likevel bare meg 
selv. Hvor jeg enn var, ville manglene 
mine være de samme. Selv om jeg var 
omgitt av et annet landskap og folk om-
kring meg snakket et annet språk, var 
jeg fremdeles det samme, ufullkomne 
mennesket, med de samme lytene, og 
jeg bar fremdeles på den samme, døde-
lige hungeren. Dette er en hunger jeg 
aldri har kunnet tilfredsstille, og som 



nn

NYTT 
NORSK 
KIRKE 
BLAD

- 11 -

alltid har plaget meg. Det vil den sann-
synligvis fortsette å gjøre. På en måte er 
det manglene som er meg (s.169).” 

Slike horisontutvidelser er det vel 
verd å grunne over, og forsøke å fatte. 
Eller kanskje heller: erfare. Det øyeblik-
ket en har erfart den dødelige hungeren 
som ikke kan tilfredsstilles, da tror jeg 
i bunn og grunn noe fundamentalt har 
funnet sted. I nærheten av den dødelige 
hungeren !nnes kanskje Gud. I dette 
landskapet møter muligens også begjæ-

ret sin grense. Om det ikke blir borte, 
slutter det kan hende å stå fram som 
eneherskende besettelse. Det er ikke 
lite bare det. 
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MELANKOLI & EKSTASE

MELaNkOLIENS         
fORfØRENDE kRafT

Statens Museum for Kunst (SMK) i 
København har en !n samling bilder 
av Lucas Cranach d.e. (1472 – 1553). 
Cranach er ikke bare en av renessansens 
betydeligste malere, men også en av de 
mest geskje%ige. Han hadde et stort 
atelier eller verksted i Wittenberg med 
mange ansatte og en stor omsetning, og 
han leverte bilder til velstående borgere 
og fyrstehus i store deler av Europa. 
Dessuten drev han også et apotek, en 
bokhandel og et forlag. Cranach ble et-
ter hvert en av Wittenbergs betydeligste 
menn og var to ganger borgermester i 
byen. Han var en nær venn av Luther. 
Da Luther og Katharina von Bora for-
lovet seg, var Cranach en av dem som 
var til stede for å bevitne begivenheten, 
og han ble senere fadder til deres første 
barn, Hans.

Blant bildene i København er også 
ett med tittelen Melankolia.  Dette er 
et motiv Cranach vendte tilbake til 
#ere ganger, og så vidt vi vet laget han 
i alle fall !re forskjellige bilder av me-
lankolien. Ett av disse bildene er altså i 

København. Motivet er gammelt, men 
ikke minst i renessansen ble det laget en 
rekke allegoriske bilder av melankolien. 
Mest kjent er kanskje Albrecht Dürers 
kobberstikk Melencholia 1 fra 1514 
(sml. Hagen 2003), men også Cranachs 
variasjoner over dette motivet er det vel 
verd å sti%e nærmere bekjentskap med. 
I det følgende skal vi derfor konsentre-
rer oss om Cranach, og særlig om det 
bildet som be!nner seg i København. 
Dürers bilde er imidlertid viktig som 
bakgrunn for Cranachs bilder, så vi be-
gynner med Dürer.

Hoved!guren i Melencholia 1 er en 
massiv kvinneskikkelse som stirrer 
tomt framfor seg, med hodet støttet 
i venstre hånd, mens hun med høyre 
hånd !kler uoppmerksomt med en pas-
ser. En hund sover ved føttene hennes, 
og et lite barn, en putti, sitter minst like 
grublende på en møllestein ved siden 
av henne. Bak henne ser vi hjørnet av 
en bygning, og oppe i bildets venstre 
hjørne ser vi en komet og en regnbue 
som kaster et eiendommelig lys over et 
kystlandskap. Bildet for øvrig er fylt av 
en rekke gjenstander: et stort polyeder, 
en kule, et timeglass, en skålvekt, en 
klokke, et magisk kvadrat der alle hori-
sontale, vertikale og diagonale linjer gir 

Svein Aage Christoffersen
Professor i Systematisk teologi                                             
s.a.christoffersen@teologi.uio.no
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tallet 34, en høvel og andre arbeidsred-
skaper som ligger strødd ut på gulvet 
foran henne. Kvinnen selv har vinger. 
Det er altså ikke et menneske vi ser, 
men en representasjon, rimeligvis av ett 
av menneskets !re temperamenter, av 
melankolien, som for sikkerhets skyld 
har fått sitt navn skrevet med store bok-
staver under regnbuen oppe til venstre.

Dürers bilde er altså en allegori. Alle 
tingene betyr noe, men det er ikke lett 
å vite hva de betyr. Bildet har derfor 
vært gjenstand for en rekke forskjel-
lige fortolkninger. Vi skal ikke gå inn 
på dem her. Vi nøyer oss med å minne 
om at det melankolske temperamentet 
i renessansens humanistiske miljøer 
ble oppfattet som en kilde både til gal-
skap og til genialitet. Galskapens fare til 
tross, så kan mennesket hvis det først 
vil, bruke sine evner til kunst og viten-
skap i en dannelsesprosess der gudbil-
ledlighet er det ytterste målet. Det er 
nærliggende å lese Dürers bilde, med 
alle dets gåtefulle rekvisitter, som en 
formidling av dette humanistiske bud-
skapet, slik blant annet Peter-Klaus 
Schuster har gjort (sml. Schuster 2005). 
Det som likevel gjør sterkest inntrykk 
i Dürers gåtefulle bilde, er den absurde 
fornemmelsen av at det lyset som lyser 
opp i bildet, det er sort. 

Det eldste av Cranachs melankoli-
bilder er fra 1528. I 1532 laget han to 
nye bilder. Det første er i København, 
mens det andre er i Musée d’Unterliden 
i Colmar. Året etter laget han nok en 
versjon av dette motivet, som åpenbart 

har vært etterspurt.
Cranach har kjent Dürers bilde og be-

nyttet seg av mange av de samme rekvi-
sittene. Den bevingede kvinneskikkelsen 
går igjen i alle !re bildene. I de tre første 
møter vi også hunden, noe av verktøyet, 
kulen og #ere putti. Men forskjellene er 
også store. Mest i øynefallende er selvføl-
gelig fargene. Cranachs bilder er malerier 
i til dels sterke farger, mens Dürers bilde 
er et monokromt kobberstikk. Cranachs 
fargebruk har imidlertid ikke bare med 
bildets over#ate å gjøre, men brukes til å 
formidle et annet budskap enn det vi !n-
ner i Dürers bilde. 

I alle Cranachs bilder sitter kvinnen 
og spikker på en kjepp med en kniv 
som hun trekker mot seg. I København-
bildet stirrer hun litt tomt fremfor seg. 
På gulvet foran henne strever tre barn 
(uten vinger) for å få en kule gjennom 
en ring. Kulen ser ut til å være større 
enn ringen. På gulvet ser vi også to 
duer. Alt dette be!nner seg tilsynela-
tende i samme rom og utgjør bildets 
forgrunn. Rommet har imidlertid også 
en stor vindusåpning. I vinduskarmen 
ligger det en hund, og gjennom vin-
dusåpningen kan vi se ut på bildets bak-
grunn. Vi ser ut på et landskap der vi 
lengst til høyre kan skimte et blått "ell i 
det "erne. I midten og litt nærmere ser 
vi en borg på et klippe"ell og lengst til 
venstre, oppe i skyene, ser vi en grup-
pe nakne kvinner som rir på griser og 
geitebukker med en elegant, rødkledd 
mann i mellom seg.  Det er tydeligvis 
et hekseritt på vei til Bloksberg med et 

M
ELA

N
KO

LI &
 EK

STA
SE



nn

- 14 -HEFTE TRE ÅRGANG FØRTI

nobelt bytte. Under denne bildesekven-
sen med hekseritt – borg – blått "ell er 
det et skogsområde med en lysning der 
en hær presser seg fram. Vi ser ingen 
!ende, men de første soldatene har al-
lerede falt, mens de som kommer bak, 
tydeligvis trenger seg fram mot den 
samme skjebnen.

Den bevingede kvinneskikkelsen 
er iført en meget elegant kjole med 
rød nederdel og ra'nert brokadesto$ 
oventil. Skuldrene er nesten bare og lar 
smykkene rundt halsen komme tydelig 
fram. Det rødblonde håret henger løst 
ned. Dette er en vakker, besnærende og 
forførende kvinne. I Colmar-bildet har 
Cranach forsterket det forførende inn-
trykket ytterligere. Det røde sto$et er 
rødere og utgjør en større del av kjolen, 
og kvinnen ser nå rett på betrakteren. 
Hunden følger oss også med et våkent 
øye: Faller vi for fristelsen? På bordet 
foran kvinnen står et fat med fristende 
frukt, blant annet druer. Smykkene er 
borte, men på hodet har kvinnen en 
tornekrone som henger skrått ned på 
den ene siden, nærmest som en deko-
rativ liten hatt. Lidelsessymbolet er blitt 
til pynt. 

Synet på melankoliens patologi var 
i middelalderens medisinske littera-
tur langt mer ra'nert og sammensatt 
enn vi o%e forestiller oss. Melankolien 
var ett av de !re temperamentene.  
Temperamentene var forbundet med 
!re kroppssa%er: blod, gul galle, sort 
galle og #egma. Den sykelige melan-
kolien kunne oppstå gjennom leverens 

forbrenning av sort galle, men den 
kunne også oppstå gjennom forbren-
ning av de andre kroppssa%ene. Når 
disse sa%ene var i ubalanse, oppsto for-
skjellige former for sykelig melankoli. 
Forestillingen om kroppssa%ene gav 
imidlertid også andre innfallsvinkler 
til å forstå et fenomen som melankoli. 
De !re kroppssa%ene var også forbun-
det med !re elementer (lu%, ild, jord og 
vann), !re årstider (vår, sommer, høst 
og vinter) og !re livsepoker (barndom, 
ungdom, manndom og alderdom) 
(Hersant 2005, 112-113). Mennesket 
sto ikke over eller utenfor denne ver-
den, men var innvevd i den med kropp 
og sinn. 

At Cranach var kjent med disse teo-
riene er hevet over tvil. Han var tross 
alt også byens apoteker, og en annen av 
hans venner, Phillip Melanchton hadde 
skrevet om disse medisinske eller qua-
si-medisinske teoriene. Det er likevel 
ikke sikkert at det først og fremst er i 
denne retningen vi skal lete for å for-
stå Cranachs bilde.   Kvinneskikkelsen i 
disse bildene er ikke først og fremst det 
melankolske temperamentets genius, 
men en forførende heks. Vi be!nner 
oss ikke i medisinens verden, men i teo-
logiens (Hersant 2005, 114). 

Cranach var en nær venn av Luther, 
og det er mange som har forsøkt å tolke 
Cranachs bilde i lys av det de oppfatter 
som protestantisk teologi. I en liten bok 
om Cranach-bildene i København mener 
Hanne Kolind Poulsen at melankolibildet 
skal anskueliggjøre Luthers teologisk 
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baserte syn på melankoli som djeve-
lens fristelse. Luther stiller etter hen-
nes mening mennesket i en permanent 
valgsituasjon. Det må hele tiden velge 
mellom lov og nåde, mellom synd og 
frelse, og det er selv ansvarlig for valget. 
I melankolien fristes mennesket til ikke 
lenger å tro på Guds nåde. Derfor gjel-
der det å velge troen. Barna i bildet skal 
illustrere hva dette valget betyr. De er 
menneskebarn som strever med et livs-
prosjekt de ikke har mulighet for å lyk-
kes med. Deres virke i denne verden vil 
aldri være betydningsfullt i Guds per-
spektiv. Men de skal likevel holde ut og 
stole på Guds nåde. Ellers går det med 
dem som med mannen i hekserittet, til 
Bloksberg (Poulsen 2002, 49-52).

Tolkningen er interessant, og kvin-
nen er utvilsomt en fristelse, men den 
bakenforliggende teologien er ikke 
Luthers. Forestillingen om menneskets 
frie vilje som teologiens omdreinings-
punkt hører en senere tid til, og Luther 
mente slett ikke at menneskets virke på 
denne jord er et mislykket og menings-
løst prosjekt som bare krever av oss 
at vi skal holde ut. Luthers kallstanke 
innebærer tvert imot at livet i denne 
verden er fylt til randen av mening, 
også i Guds øyne. Teologisk sett må vi 
nærme oss bildet under en annen syns-
vinkel og ta utgangspunkt i det som er 
mest iøynefallende: melankoliens ero-
tisk-forførende uttrykk. Hvorfor frem-
stilles melankolien som en forførende 
kvinne? Hva er sammenhengen mel-
lom erotikk og melankoli?

Det erotisk-forførende er sterkest i 
Colmar-bildet, men det er tydelig nok 
også i København-bildet. Det melan-
kolske uttrykket er imidlertid sterkere 
i København. Kvinnen stirrer ikke på 
oss, men stirrer tomt framfor seg og 
spikker på den kjeppen hun har under 
armen nærmest i distraksjon, eller ør-
kesløst. Det hun gjør har ingen mening. 
Barnas forsøk på å få kulen gjennom en 
ring som er for liten er også et menings-
løst prosjekt. Og soldatene som trenger 
seg fram uten annet mål enn å falle om, 
det er også meningsløst. Vi presenteres 
for et liv som har mistet mål og mening. 
Det er ikke troens liv, men melankoli-
ens liv vi ser. 

Er det melankolien som gjør li-
vet meningsløst? Ikke nødvendigvis. 
Melankolien behøver ikke bare komme 
innenfra, som en fysiologisk konse-
kvens av kroppssa%enes forbrenning. 
Den kan også komme utenifra og være 
et resultat av at det mennesket driver 
med ikke gir mening.

Vi lever i en tid som tenker psykolo-
gisk. Vårt utgangspunkt er det som rø-
rer seg i menneskets indre, vår sjelelige 
og mentale tilstand. Sjelens tilstand be-
stemmer vår oppfatning av det ytre. Vi 
tar det som vi har det. For et melankolsk 
sinn blir verden grå og trist. En munter 
sjel ser derimot lyst på livet. Tristesse og 
livsglede kommer innenifra. For mye av 
det ene eller det andre behandler vi med 
piller. 

Slik tenkte man ikke uten videre 
på reformasjonstiden, eller i de nær-
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mest følgende århundrene for den saks 
skyld. Da tenkte man heller at gleden 
ligger ute i verden og kommer til den 
enkelte utenifra. Det er ikke jeg som 
projiserer min glede eller melankoli 
på verden utenfor meg, men verden 
som projiserer sin glede og melankoli 
på meg. Melankoli kan under en slik 
synsvinkel være en sakssvarende reak-
sjon på et meningsløst liv. I så fall vil 
svaret på melankoliens problem ikke 
være et medikament, men å !nne noe 
meningsfylt å gjøre. Den som ikke har 
noen glede i livet, må oppsøke de ting 
eller gjøre det som gir glede. Den som 
lever et meningsløst liv, må !nne noe 
meningsfullt å gjøre.

Så kort sagt: på reformasjonstiden 
tenkte man ikke psykologisk på samme 
måte som vi gjør i dag. Vi tror at alle 
mentale problemer er psykologiske 
problemer. Problemene ligger inne i 
oss. Reformatorene trodde at mentale 
problemer lå, eller i alle fall o%e kun-
ne ligge utenfor oss. Både gleden og 
sorgen, livsmotet og melankolien kan 
ha en ytre grunn. Den som er melan-
kolsk, kan ha god grunn til å være det. 
Melankoli behøver ikke bare være en 
syk reaksjon på en naturlig situasjon, 
men kan også være en naturlig reak-
sjon på en syk situasjon. Slik kunne folk 
i alle fall tenke før i tiden. Kanskje tok 
de feil, eller kanskje visste de tvert imot 
noe om glede og sorg som vi ser ut til å 
ha glemt i dag? 

Er det et bilde av melankolien i sin 
alminnelighet Cranach presenterer oss 

for? Kanskje, men jeg for min del tror 
ikke det. De sosiale markørene i bildet 
er for tydelige. Klesdrakten er ikke til-
feldig. Cranach avbildet o%e forførende 
kvinner helt nakne, det var ikke noe 
problem. Her er kvinnen iført en kost-
bar kjole. Melankolien er en elegant og 
sensuell kvinne som gir assosiasjoner 
til de rike og velstående, for ikke å si 
til adelen. Mannen i hekserittet på vei 
til Bloksberg er heller ikke naken, som 
kvinnene han rider sammen med, men 
er elegant kledd, i rød drakt. Den forfø-
rende heksen og den forførte mannen 
representerer tydeligvis et bestemt, sosi-
alt sjikt, adelen. Cranach var en stor le-
verandør av bilder til de saksiske fyrste-
ho$ene, så kanskje henvendte bildet seg 
nettopp til adelen og advarte den mot 
et meningsløst liv i sanselig vellyst, som 
ikke fører til annet enn melankoli. Men 
det kan også være at bildet henvendte 
seg til folk #est og advarte dem mot å la 
seg forføre av adelens luksus og livsstil. 
Adelen fører et tomt og meningsløst liv 
som i siste instans ikke bringer den an-
net steds hen enn til Bloksberg. Det er 
ikke noe å strebe etter, eller la seg for-
føre av.  Finn deg i stedet noe menings-
fylt å gjøre!

Men det erotiske – hvilken rolle spil-
ler det i denne sammenhengen? Er den 
sensuelle kvinnen bare et allegorisk 
uttrykk for det forførende i sin almin-
nelighet, eller stikker sammenhengen 
mellom melankoli og erotikk dypere? 
Er det erotiske også en kilde til melan-
koli? I så fall kan det være slik at den 
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som griper etter erotikken for å holde 
melankolien fra livet, bare skaper mer 
melankoli. Erotikken er et narkotikum 
som stadig krever nye og sterkere doser. 
I det erotiske er ekstase og melankoli 
nært forbundet. 

Et gjennomgående trekk i alle 
Cranachs melankoli-bilder er at kvin-
nen sitter og spikker på en kjepp, og 
fører kniven mot seg. Når først det ero-
tiske motivet er anslått, er det ikke til 
å unngå at assosiasjonene går i retning 
av kastrasjon. Vi trenger ikke Freud for 
å se den sammenhengen. Den som fal-
ler for dette erotiske vesenet, blir kas-
trert, om ikke bokstavelig talt (men 
kanskje det også), så i overført betyd-
ning. Melankoli er en form for mental 
kastrasjon, og den som blir forhekset 
av erotikken, blir kastrert. Hvis det er 
dette Cranach vil si, er det i så fall et 
motiv han ikke var alene om på denne 
tiden. Vi !nner det også i et av tidens 
store diktverk, i Ludovico Ariostos 
epos om Orlando Furioso – Den ra-
sende Roland, fra 1516 (sml. Verdens 
Litteraturhistorie 1972). Hos Ariosto 
slår den erotiske besettelsen riktignok 
ut i et ekstatisk vannvidd, mens det hos 
Cranach slår ut i melankoli. Begge deler 
er vel mulig?

Vi har i det foregående sett på noen 
gamle bilder som handler om melanko-
li, og vi har støtt på bildenes #ertydig-
het. Flertydigheten kan oppfattes som 
et problem, og noen vil kanskje si at det 
ville vært bedre å se på noen tekster fra 
denne tiden, og på den måten fått tak 
i noen mer presise meninger. Men kan 
ikke #ertydigheten også være en fordel? 
Bildet har ikke en enkel mening som vi 
bare kan skrive ned. Vi må engasjere 
oss i det og bruke vår egen livserfaring 
for å kunne re#ektere over det. På den 
måten kan et gammelt bilde bli mer 
livsnært enn en gammel tekst. 
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MELANKOLI & EKSTASE

HILDEGaRDS               
uTfORDRING

Hva gjør man etter å ha opplevd en 
ekstase? Hvem kan man fortelle det til? 
Og når man får mot til å fortelle – hvil-
ke ord kan beskrive det ubeskrivelige? I 
2009 kom danske Anne Lise Marstrand-
Jørgesen med en historisk roman om 
nonnen, mystikeren og vitenskaps-
kvinnen Hildegard von Bingen. Boken 
solgte 30.000 eksemplarer i Danmark, 
og !kk Weekendavisens litteraturpris. 
Sent i 2011 kom boken på norsk.

På wikipedias norske artikkel om 
Hildegard von Bingen !nner vi et bilde 
fra 1100-tallet. Den opphøyde nonnen 
sitter i en åpen klosterdør. Sekretæren 
hennes stikker hodet inn fra rommet 
ved siden av. Figurene er #ate, stiliserte 
og prektige. Menneskelighet og sårbar-
het er nærmest fraværende. Det er lett 
å forestille seg at en så stor helgen og 
kirkemoder alltid har vært beundret 
og lyttet til. Nettopp slik framstår o%e 
mange av kirkehistoriens og bibelens 
skikkelser: De er opphøyde !gurer som 
!kk stor betydning i sin samtid eller et-
tertid. Den som ser tilbake på fortiden, 

overser på denne måten lett nåtidens ri-
siko, motløshet og håp. Slik er nåtidens 
blikk på  et vis fortidens største !ende.

Men også de som i vår tid fortel-
ler om ekstaser og syner, framstår 
lett fremmede for de som ikke har de 
samme erfaringene. I norsk o$entlighet 
blir mystikere dels kritisert, dels hyl-
let, dels latterliggjort og diagnostisert. 
Dagbladet konstaterer i sin anmeldelse 
av boken om Hildegard at hun i dag 
trolig ville fått diagnosen schizofren. 
Nonnen Jutta, Hildegards veileder, er 
i vår tids øyne en klassisk selvskader. I 
vår tids rasjonalistiske verdensbilde er 
det lite plass igjen til åpenbaringer.

Når Marstrand-Jørgensen skriver 
sin historiske roman, er det på denne 
måten et prosjekt som handler om å 
bringe både fortidens opphøyde og 
dagens fremmede mystikere nærmere 
leseren. Vi blir tatt med tilbake til stor-
gården hvor Hildegard blir født som 
den yngste og ynkeligste i søsken#ok-
ken. Forfatteren tar aldri stilling til om 
Hildegards ekstaser er åpenbaringer fra 
en levende Gud eller løpske forestillin-
ger i et menneskes middelalderske sinn. 
Fokuset er i stedet på opplevelsene til 
både Hildegard og menneskene rundt 
henne. Marstrand-Jørgensen maler ut 

Jan Christian Kielland
Gateprest for ungdom i Oslo                                              
jan.christian.kielland@oslo.kirken.no
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en senmiddelaldersk verden av lukter, 
lyder og bilder: «Det er noen som roper 
og roper på Hildegard, eller på en an-
nen, det er stemmer som vikler seg inn i 
hverandre under måltidet, som er gjen-
nomskåret av klirring, av treskjeen som 
skraper mot bunnen av fatet, knivseg-
gen som går gjennom eplet i hånden til 
Hildebert, lyder som stiger og stiger så 
Hildegard til slutt ikke kan skjelne den 
ene fra den andre, men glir ned under 
bordet og holder seg for ørene, til en 
eller annen !nner henne, ler av henne 
og haler henne opp på benken igjen, el-
ler til de tumler fra bordet, høyrøstede, 
leende, og hun kravler så stillferdig ut 
at ingen legger merke til at hun et øy-
eblikk er borte.»

I hoveddelen av boken er Hildegard 
et skjørt og forvirret barn. Hun blir kas-
tet inn i en verden av foreldre og søsken, 
dyr og skog, vold og kjærtegn. Synene 
hennes blir dysset ned, i redsel for at det 
skal bringe skam over familien. Hun er 
både et elsket barn og en stor utfordring 
for sine foreldre. Hva skal de gjøre med 
henne? Ja, Hildegards samtid er full av 
tegn, varsler og sammenhenger. Om 
én kvinne dør i barsel, er det et dårlig 
tegn for andre kvinner som er til stede. 
Udøpte barn #akker «omkring utenfor 
paradiset som djevelens bytte». Om en 
mann er til stede ved en fødsel, kom-
mer noen til å dø. Hverdagen er full av 
disse årsakssammenhengene som i vår 
tid framstår som overtro, men som i 
sin samtid er livsvitenskap i ordets rette 
forstand. Men enkeltpersoners åpenba-

ringer faller utenfor. Landsbykona som 
bedriver magi utenfor kirkens domene, 
stigmatiseres og besøkes kun i skjul. Og 
når Hildegard ser hvilke mønstre den 
ufødte kalven skal ha i skinnet, blir det 
underfulle fortiet og kalven gitt bort. 

Hildegard blir en ensom og pas-
siv mottaker av underfulle syn: «I ly-
set antar mennesker og ting sin rette 
skikkelse, der !nner hun blendende 
lysglimt, der !nner hun et stjerneøye 
som er større enn alle andre øyne. Det 
kommer alltid tilbake (…) De andre ser 
ikke stjerneøyet, men Hildegard lytter. 
Lyset blir levende, det snakker, selv om 
det ikke har noen munn.» Hun utset-
tes like mye for åpenbaringer som hun 
utsettes for foreldrenes planer og dag-
lige hendelser på gården. Hun ber ikke 
om det, hun vet ikke hva det er, og hun 
lærer seg etter hvert å tie. Dette er i tråd 
med Hildegards utsagn i egne tekster 
om at hun som barn ikke hadde mulig-
het for å forklare åpenbaringene til an-
dre. Hildegard blir et stille og forsiktig 
barn, og hun bærer med seg usikkerhet 
og angst langt opp i 20-årene. Slik blir 
ekstasens ensomhet et gjennomgående 
tema i romanen. 

I motsetning til de tabloide forestil-
lingene om middelalderen som mørk, 
naiv og overtroisk, framstiller i det hele 
tatt Marstrand-Jørgensen tiden som 
kritisk og prøvende. Ja, ryktene går 
om Hildegard og stadig #ere oppsøker 
henne i klosteret hvor hun blir ungdom 
og voksen. Men menneskene rundt 
Hildegard tester henne, tviler på henne 

M
ELA

N
KO

LI &
 EK

STA
SE



nn

- 20 -HEFTE TRE ÅRGANG FØRTI

og pålegger henne taushet. Hvordan 
vet man hva det er som åpenbarer seg 
– om det er guder, demoner eller ens 
egne syke sinn? Gjennom hele boken 
foregår det en de!nisjonskamp: Om 
dette er troverdige og verdifulle åpen-
baringer, eller om det bunner trolldom, 
maktsøken og fri fantasi. På denne 
veien er Hildegard i stor grad ensom og 
mistrodd, både som en annerledes jent-
unge og en frittenkende nonne. Hun 
har i sin samtid alle odds mot seg, og 
kampen for anerkjennelse er ikke fun-
net før helt mot slutten av boken.

Hva gjør man etter å ha opplevd en 
ekstase? Hvem kan man fortelle det til? 
Og når man får mot til å fortelle – hvilke 
ord kan beskrive det ubeskrivelige? I en 
tid hvor psykiatriens språk har erstattet 
troens språk i forståelsen av ekstaser og 
syner, utfordrer boken om Hildegard 
kirken. Hvordan kan vi gi ivareta er 
kritisk og undersøkende holdning til 
makten som kan ligge i private åpenba-
ringer, samtidig som vi gir verdighet til 
de som opplever dette? Er det rom for 
ekstasen i vår kirke? ■
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KIRKEN I TIDEN

kIRkE I EN                 
kIRkESkEpTISk TID1

FORSTUDIUM
Det senmoderne mennesket lever i en 
metafysisk ruin. Dette livet blant ruine-
ne av en sammenrast metafysikk kjen-
nestegnes av at vi ikke har noe annet 
materiale å bygge våre boliger av, enn 
vrakrestene fra den sammenraste byg-
ningen. Det forunderlige er at hver en-
kelt av oss synes å mene at vår særskilte 
post-metafysiske bygning kan erstatte 
det kollapsede byggverkets fordums 
storhet og altoverskyggende funksjon. 

Nietzsches grunnleggende kritikk av 
den vestlige metafysikk er i stor grad 
blitt avvist av kirken. Jeg vil argumen-
tere for at det kan være en bedre stra-
tegi å ta Nietzsches kritikk på alvor. 
Nietzsches tenkning framstår etter en 
nærmere lesning mer som en kritikk 
av platonismen enn av religion. En slik 
forståelse av Nietzsche vil kunne åpne 
opp for en post-metafysisk teologi.  

I mine forberedelser lette jeg etter 
noen slående sitater av Nietzsche som 
jeg kunne plassere som små epigrafer 
i begynnelsen av denne artikkel fore-
draget, men sitatene ble så mange og så 
lange at de nok heller må betegnes som 
et kort forstudium:

Det må visselig innrømmes at det ver-
ste, mest utholdende og farligste av alle 
feiltak så langt har vært dogmatikernes 
feiltak, nemlig Platons opp"nnelse av 
den rene ånd og det gode som sådan … 
Vi, som har selve våkenheten som opp-
gave, er arvtakere til all den styrke som 
er oppdrevet gjennom kampen mot dette 
feiltaket … Kampen mot Platon, eller for 
å tale tydeligere, og til «folket»: kampen 
mot det !ere tusenårige kristent-kirkelige 
presset—for kristendom er platonisme 
for «folket»—har skapt en enorm åndelig 
spenning i Europa, hvis like aldri før har 
eksistert på jorden.

(Nietzsche, Hinsides godt 
og ondt, Forordet)

Raag Rolfsen
Direktør, Areopagos 
rr@Areopagos.org

Nietzsche, den metafysiske ruin og kirken
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Man har i den grad fratatt virke-
ligheten dens verdi, dens mening, dens 
sannferdighet, at man oppdiktet en ideal 
verden— Den «sanne verden» og den 
«skinnbarlige [scheinbare] verden», på 
tysk: den oppdiktede verden og virke-
ligheten— Løgnen om idealet har til nå 
vært virkelighetens forbannelse, mennes-
keheten selv har derved blitt forløyet og 
falsk ned til sine dypeste instinkter – helt 
til det punkt der de tilba de omvendte 
verdier av dem som ville garantere frem-
gangen, fremtiden, den høye retten til 
fremtid.

(Nietzsche, Ecce Homo, Forordet)

Hvorfor ateisme i dag?— «Faderen» 
i Gud er fullstendig gjendrevet, ditto 
«dommeren», «den som øver gjengjeld». 
Likeså hans «frie vilje»: han hører ikke—
og om han hørte ville han fortsatt ikke 
vite hvordan han kunne hjelpe. Verst 
av alt: han synes ute av stand til tydelig 
kommunikasjon: er han uklar? Dette er 
de årsakene jeg har funnet til teismens 
tilbakegang i Europa, på bakgrunn av 
mange samtaler, der jeg har spurt og lyt-
tet. Det synes for meg som om det religiø-
se instinktet virkelig er i ferd med å vokse 
seg sterkt, men dette instinktet tilbakevi-
ser teismen med en dyp mistenksomhet.

(Nietzsche, Hinsides godt 
og ondt, aforisme 53)

Moderne "loso", som en erkjennel-
sesteoretisk skeptisisme, er, skjult eller 
åpent, anti-kristen—selv om, for å si 
dette til mer ra#nerte ører, den slett ikke 
er anti-religiøs.

(Nietzsche, Hinsides godt 
og ondt, aforisme 54)

BILDE AV EN TOETASJERS BYGNING
Hvorfor er tiden kirkeskeptisk? Hvorfor 
er tiden samtidig, slik Nietzsche altså 
påpekte allerede for snart 130 år siden, 
åpen for mer immanente og holistiske 
uttrykk for religion? La meg antyde et 
mulig svar med et bilde:

Du bor i en toetasjers bygning (et 
hus med to saler). Verken du eller noen 
andre har noen gang vært i andre etasje. 
Ved trappeoppgangen står det vakter 
kledd i kappe og krage. De hevder å re-
presentere både en overordnet univer-
sell myndighet og en jordisk myndighet 
– regjeringen. Du vet at de har vært der 
i generasjoner, og at dine forfedre og 
formødre har vist dem respekt. Deres 
budskap er dette: Hvis du investerer det 
overskuddet du høster av ditt livs inves-
teringer, først og fremst det åndelige, 
men også det materielle, i den virksom-
het som foregår i andre etasje, så vil det 
gå deg godt både i dette livet og i det 
neste. Da skal du nemlig få #ytte opp. 
Det er viktig, understreker vokterne, at 
disse investeringene går gjennom dem.

En dag, under rehabilitering av byg-
ningen, !nner noen en skjult dør, og 
bak den døren er det en trapp som også 
synes å føre opp til andre etasje, la oss 
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kalle den vitenskapstrappen. Mange 
vegrer seg for å gå opp denne trappen, 
men noen våger seg opp. Det de fortel-
ler når de kommer tilbake er rystende: 
Annen etasje eksisterer ikke. Ved enden 
av trappen !nnes kun det åpne him-
melrom! 

De kappe- og kragekledde insiste-
rer på at det kun er den trappen som 
de vokter som fører til annen etasje, og 
at de erfaringer som gjøres av stadig 
#ere ved å gå opp den andre trappen er 
uvesentlige. Det er fortsatt slik, hevder 
de, at man må investere sine ressurser 
i andre etasje gjennom dem for at det 
gode livet både i første og andre etasje 
kan sikres.

Livet i første etasje fortsetter å gå sin 
gang. Noen tror på de kappe- og krage-
kledde. Noen tror på dem som har gått 
vitenskapstrappen. Mange er forholds-
vis likegyldig og fortsetter en stund å 
investere sine overskuddsressurser i 
andre etasje, men investeringene blir 
stadig mindre, sjeldnere og gitt med 
mindre entusiasme. Andre hevder at 
de ressursene som før ble gitt bort bør 
investeres i den tilværelsen som leves i 
første etasje, og at den dimensjonen de 
tidligere drømte om et annet sted fak-
tisk er tilgjengelig her og nå. En siste 
gruppe er havnet i en eksistensiell krise. 
De mener at bortfallet av forestillingen 
om en annen etasje har endret forutset-
ningene for livet i første etasje radikalt 
og at man må danne seg en ny !loso!, 
et nytt livssyn og et nytt verdigrunnlag 
som aksepterer bortfallet.

Dette bildet er i stor grad selvforkla-
rende. Det er en billedlig beskrivelse av 
det vi kaller sekularisering, avkristning, 
«Guds død» eller metafysikkens sam-
menbrudd, samt av kirkens historiske 
og nåtidige posisjon i dette bildet. Bildet 
påstår at en viss lagdeling av virkelighe-
ten både forklarer kirkens historiske le-
gitimitet og at svekkelsen av dette bildets 
troverdighet kan forklare den økende 
skepsisen til kirken. 

EN VERDEN SNUDD PÅ HODET
Nietzsche var kanskje ikke den første 
som hevdet at vestlig kultur, tro og tan-
ke var bygget på en inkonsistent og for-
feilet platonsk todeling av verden. Han 
var uansett den første som eksplisitt 
bygget en verdensanskuelse på tanken 
om platonismen som en gigantisk feil-
takelse. Vestlig metafysikk, og dermed 
den vestlige selvforståelse og livsførsel, 
er i følge Nietzsche blodfattig og svak 
fordi vi har underordnet alle våre vitale 
energier en annen og høyere virkelig-
het. Innenfor denne tradisjonen har vi 
snudd verdiene på hodet. I stedet for å 
anerkjenne, bekre%e og si ja til denne 
verden og de erfaringer vi gjør oss, så 
vurderer vi alt dette negativt og sier nei. 

I dette negative verdensbildet er vår 
virkelighet bare et skinn av den sanne, 
guddommelige og virkelige verden. 
Alle fenomener er bare begrensnin-
ger og reduksjoner av en ideell verdi: 
skjønnheten, overalt hvor vi opplever 
den, er et skinn av fullkommen skjønn-
het, godheten, kanskje mer enn noe an-
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net fenomen i en religiøs historie som 
er grunnleggende moralsk, er et vagt 
avbilde av Guds uendelige godhet, og, 
ikke minst, sannheten, slik vi !nner 
den og opplever den, et dunkelt speil-
bilde av den evige og uforanderlige idé.2 
Vi kunne fortsatt i forhold til fenome-
ner fra alle deler av menneskets livs-
verden: Mangfoldet, for eksempel, ses 
innenfor dette virkelighetsbildet kun 
som en fragmentering av en opprinne-
lig og egentlig enhet.

Logikken i denne platonske metafy-
sikken er at den sannhets- eller virke-
lighetsgrad vi tilkjenner våre erfaringer, 
sammenlignes med denne sannhets-
grad opphøyet i en uendelig potens. 
Den himmelske skjønnhet er uendelig 
vakrere enn den vi opplever i naturen 
eller i et kirkebygg. Guds kjærlighet er 
uendelig større enn den vi elsker et an-
net menneske med, eller den kjærlig-
het et annet menneske elsker oss med. 
Implisitt i dette ligger en systematisk 
nedvurdering og underkjennelse av vår 
egen opplevelse og erfaring av virkelig-
heten, i alle fall i følge Nietzsche.

Den eneste type bekre%else som kan 
!nnes i en slik kon!gurasjon er en be-
kre%else som i bunn og grunn bygger 
på en negasjon av det egentlige og san-
ne. Verden, livet og alle dets uttrykk; 
mennesket selv, bekre%es som unnse-
lig, lite, utilstrekkelig, ubetydelig og 
svakt. Når «menneskeheten [slik] har 
blitt forløyet og falsk ned til sine dypes-
te instinkter», blir det de som mestrer 
denne logikken som får makt, også po-

litisk. Denne makten styrkes ved at den 
allierer seg meg en institusjon som in-
korporer et slikt syn på mennesket som 
fallent, svakt og syndig, nemlig kirken. 

Kirkens makt og posisjon i forhold 
til staten vil da, i Nietzsches kategorier, 
kunne forklares på grunnlag av at den 
bekre%er mennesket som underda-
nig og utilstrekkelig i menneskers eget 
selvbilde. Dette oppnår den ikke bare 
ved å proklamere teologiske dogmer, 
men enda sterkere ved at den gjennom 
bygninger, riter, fremhevelse av aske-
tiske forbilder osv. gir dette selvbildet 
kroppslige uttrykk. Kirkens tradisjo-
nelle post-konstantinske makt begrun-
ner seg slik i at den på en konkret måte 
legemliggjør det mer abstrakte platon-
ske todelte verdensbildet, og bereder 
denne metafysikken for politisk makt.

KRISTENDOM OG PLATONISME 
– EN IDEELL SYNTESE?
Da er vi på sett og vis tilbake til bildet 
av huset med to etasjer, på den måten 
at vi her har en nietzscheansk forkla-
ring på hvorfor de kappe- og krage-
kladde havnet ved trappeoppgangen. 
I lys av dette kan vi også få øye på et 
annet viktig element som den jødisk-
kristne spiritualiteten bibrakte den pla-
tonske metafysikken, nemlig en tydelig 
lineær tidsforståelse. Ideenes verden, 
Gudsriket, er ikke bare å forstå som en 
parallell virkelighet, men som en kom-
mende verden, dvs. som et lø%e om 
noe som tilkommer oss. Dette lø%et er 
bundet opp i at vi fastholder synet på 
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oss selv som små, unnselige og syndige 
mennesker. 

Evangeliet, igjen i følge Nietzsche, 
går lenger enn dette. Den lidelse som 
følger av en maktstruktur bygget på et 
negativt kristent-platonsk menneske-
syn bekre%es der som noe som tilhører 
frelsen. Når vi lider, skal vi se oss som 
Kristi etterfølgere. Erfaringen av lidelse 
er slik en garanti både for makten og for 
at vi skal få ta del i den fullkommenhe-
ten som ikke be!nner seg, og ikke skal 
be!nne seg, i vår verden, men i en kom-
mende verden. Slik sett er kristendom 
og platonisme en ideell syntese ved at 
den ikke bare begrunner en hierarkisk 
maktstruktur, men at den også, på en 
elegant måte, antas som sann også av 
de som domineres i denne strukturen. 
Vi aksepterer det ufullkomne, også når 
det gjelder rettferdigheten, fordi vi har 
det fullkomne i vente.

La dette være oppsummeringen av 
en nietzscheansk lesning av den meta-
fysiske syntesen som begrunner kirkens 
tradisjonelle maktposisjon: Kirken har 
fått makt fordi den har bekre%et et ne-
gativt menneskesyn som bidrar til å un-
dertrykke og underkjenne tilværelsens 
vitale livsuttrykk. Det har den gjort ved 
å utsette det fullkomne livet til et kom-
mende gudsrike. Nietzsches positive 
intensjon er å erstatte det intrikate og 
gjennomsyrende nei i den tradisjonelle 
metafysikken med et rungende JA.

Nietzsche, for å låne et av hans egne 
uttrykk, !losoferer med hammer, og 
mange av oss vil ha innvendinger, ikke 

minst til hans forståelse av det kristne. 
La oss allikevel følge Nietzsche enda et 
skritt.

NIETZSCHE OG 
MENNESKETS DØD
Ingen !losof er omgitt av så mange for-
dommer, misforståelse og feiltolknin-
ger som Friedrich Nietzsche. De #este 
av disse er egnet til å knytte Nietzsche 
til antisemittisme og nazisme. Én av 
disse, som !losofen Gilles Deleuze nev-
ner, er at Nietzsche er den !losof som 
i metafysikkens sammenbruddshistorie 
proklamerer Guds død. «Vi fordreier 
Nietzsche når vi gjør ham til tenkeren 
som skrev om Guds død», sier Deleuze. 
«Det er Feuerbach som er den siste 
tenker av Guds død … For Nietzsche 
er dette en gammel historie.» Derfor, 
påpeker Deleuze, !nnes det mange 
versjoner av denne fortellingen hos 
Nietzsche, alltid humoristisk fortalt, 
som om Guds død allerede var et kjent 
faktum (Deleuze, Foucault, ss.129-130). 

Det radikale hos Nietzsche er der-
for ikke Guds død, men menneskets 
død. Her lener Deleuze seg til Michel 
Foucaults påstand om at mennesket er 
en nylig opp!nnelse som nærmer seg 
sin slutt. Men, hva betyr «menneskets 
død»? Det betyr at den kon!gurasjonen 
av det menneskelige som vi i dag kaller 
«menneske», og som vi forestiller oss 
har vært stabil siden tidenes morgen, i 
realiteten oppstår i og med Guds død, 
det vil si i og med den utvikling vi kaller 
sekulariseringen. Det vil igjen si i den 
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utviklingen som strekker seg i alle fall 
fra den italienske renessansen og frem 
til i dag. For at denne kon!gurasjonen 
av det menneskelige skal være mulig, så 
må mennesket overta de attributtene 
som tradisjonelt var knyttet til den me-
tafysiske gud: På samme måte som den 
metafysiske gud er mennesket fritt, au-
tonomt, uavhengig, skapende osv.  

Men, når vi overtar gudsattribut-
tene, så overtar vi samtidig den un-
dergangslogikk som knytter seg til 
attributtene og som førte til den meta-
fysiske guds død. Den suverenitet som 
nå tilkjennes det autonome mennesket 
er i prinsippet like ubegrunnet som den 
suverenitet som tidligere var tilkjent 
den metafysiske Gud. Gud og Guds død 
gjenoppstår derfor i det moderne auto-
nome mennesket. Vi må lytte enda en 
gang til Nietzsche-sitatet som var gjen-
gitt i begynnelsen av foredraget: «Vi, 
som har selve våkenheten som oppgave, 
er arvtakere til all den styrke som er 
oppdrevet gjennom kampen mot dette 
[platonske] feiltaket.» Den metafysiske 
guds død er i følge Nietzsche ikke til-
strekkelig når det gjelder å styrte plato-
nismen. Den er bare én av #ere hendel-
ser som fører til at den gamle platonske 
kon!gurasjonen faller sammen. Det 
er dette foreløpige ved Guds død 
Nietzsches samtid er blind for, nesten 
inntil søvn. 

I Hinsides godt og ondt (aforisme 58) 
bruker Nietzsche to grupperinger som 
eksempler på dette innbilte autonome 
søvngjengeriet. Dette er nettopp de to 

grupperingene som oppstår gjennom 
at opplysningstiden gjør det gamle me-
tafysiske gudsbildet mindre relevant, 
nemlig borgerskapet og den moderne 
vitenskapens forskerstand. Og, sier 
Nietzsche, det er i disses forhold til religi-
on at dette kommer til syne. For borger-
skapets og forskningens suverene selv-
bilde er religionsforholdet ikke lenger 
!endtlig. Det er preget av likegyldighet, 
og av en viss nedlatende overbæren-
het. Modernitetens fanebærere deltar i 
de religiøse ritene når de må, men uten 
entusiasme. De gir uttrykk for at de er 
kommet lenger enn den overtro og de 
forestillinger som knytter seg til religio-
nen. Det kan de, fordi de i eget selvbilde 
har satt seg på Guds plass.3

Nietzsche ser denne borgerlige og 
vitenskapstro selvtilfredsheten som et 
tegn på at man tar den nye og seku-
lariserte orden, dens maktstrukturer 
og menneskesyn, som et gitt faktum. 
For Nietzsche derimot, så er dette ver-
densbilde ikke mer enn en dårlig kopi 
av den tidligere ordenen. Det er der-
for han ser seg som arvtaker til all den 
styrke som oppstod i kampen mot den 
metafysiske gud. I all menneskelig au-
tonomi og frihet er det ikke skjedd noe 
annet enn at Gud som lovgiver er er-
stattet av mennesket som sin egen lov-
giver. Både borgerskapet, gjennom sin 
nøysomhet, akkumulasjon og dannelse, 
og forskningen, gjennom sin reduksjo-
nistiske metode, er selvbegrensende. I 
følge Nietzsche, er det i den rådende vi-
tenskapelige metode og kultur viktigere 
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ikke å lyve enn å si sannheten. Selv om 
byrden denne gang er selvpålagt, så un-
dertrykkes de vitale energiene fortsatt.

Det ja som ytres i vitenskapens og 
borgerskapets selvbegrensende frihet 
er et falskt ja. Grunnordet er fortsatt 
nei; et nei forkledd som ja. Det er fort-
satt, slik jeg snart skal komme tilbake 
til, eselets ja, dvs. I-A. Det skal her be-
merkes at eselet for Nietzsche represen-
terer mennesket under Guds lov, dvs. 
lastet med synd, selvbebreidelse og ne-
gativitet. 

DE HØYERE MENNESKER 
OG ESELET
De siste kapitlene i Also sprach 
Zarathustra, den boken Nietzsche be-
traktet som sitt mesterverk, er et ma-
lende bilde på det Nietzsche ønsker 
å si. I denne boken kalles de mennes-
ker som reiser seg i sin autonomi et-
ter guds død «de høyere mennesker». 
Zarathustra henter de høyere men-
neskene fra markedsplassen og samler 
dem rundt seg i sin hule. Her belærer 
han dem om deres nye frihet: «Kun si-
den Gud ble lagt i graven har dere igjen 
reist dere», sier Zarathustra. «Først nå 
kommer den store middagstiden, først 
nå blir det høyere mennesket – herre!» 
Zarathustra lærer de høyere menneske-
ne letthetens og latterens kunst, og for-
nøyd står han utenfor hulen og hører 
latteren og den lette stemningen blant 
de høyere menneskene der inne.

Plutselig blir det helt stille i hulen. 
Overrasket sniker Zarathustra seg bort 

og kikker inn huleinngangen. Synet 
som møter ham er sjokkerende. Alle 
de høyere menneskene, som jo hadde 
forkastet religionen etter Guds død, lig-
ger på kne og tilber eselet. De lovpri-
ser eselet for dets stille styrke, for dets 
utholdenhet, unselighet, gråe farve, for 
dets lange ører, osv., og til hver lovpris-
ning svarer eselet I-A på eslers vis. Also 
sprach Zarathustra ender med at de høy-
ere menneskene, da de prøver å komme 
ut av hulen for å møte Zarathustra, blir 
jaget tilbake til hulen av Zarathustras 
løve, og at Zarathustra går fra dem, inn 
i sollyset, alene.

De høyere, post-religiøse og sekula-
riserte menneskenes tilbedelse av eselet 
er i ytterste instans selvrefererende. De 
tilber seg selv som selvbegrensende! 
Eselet er jo selve bildet på mennesket 
slik det har bøyd hode og nakke frem-
for og under Guds vilje, dvs. slik det 
frivillig har tatt på seg den lidelse og de 
byrder som er lagt på menneskets rygg. 
Mennesket tilber seg selv, slik det nå 
selv laster sine byrder på sin rygg. Alt 
og ingenting har forandret seg i den-
ne sekularismen. Man har tatt livet av 
Gud, men kan ikke annet enn å gjenta 
det falske og livsfornektende ja, det for-
dekte nei.

METAFYSIKKENS SAMMENBRUDD 
OG HEGEMONI – 
KIRKENS MULIGHET
Hva betyr dette for oss som kirke? 
Nietzsche’s poeng om at metafysikken 
består, hinsides antakelsen av Guds 
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død, er på mange måter fellesgods i den 
kontinentale europeiske !loso! i det 
tjuende århundret. Det blir tydelig at 
mennesket ikke makter å leve med me-
ningstapet, og at Guds roller og funk-
sjoner erstattes. Disse gudserstatninge-
ne er #ere enn det suverene mennesket. 
Heidegger viser at skaperguden erstat-
tes av «verdensfornu%en» (Heidegger, 
«(e Essence of Truth», Basic Writings, 
p.119), og vi gjenkjenner det samme i 
den rolle som «natur», «ånd», «fornu%» 
og «orden» spiller. Heidegger antyder 
på samme sted et poeng som er viktig 
innenfor postmodernismen, nemlig at 
det kan være umulig å komme ut av 
metafysikken selv om den er i ferd med 
å rase sammen. Metafysikkens kollaps 
og livet i dens ruiner henger sammen. 
Jacques Derrida sier: «Man forlater ikke 
den epoke, hvis avslutning man kan 
skissere» (J. Derrida, Of Grammatology, 
p.12).

Det er altså mulig å tegne bildet av 
dagens situasjon som at vi alle be!nner 
oss i samme båt, eller kanskje heller, 
som at vi be!nner oss i samme ruin. 
Det !nnes ikke mer substans i viten-
skapens selvtilfredse sannhetspreten-
sjoner enn i kirkens. Nietzsche er full 
av forakt: 

Hvor mye naivitet; ærverdig, barnslig, 
og bunnløs klumsete naivitet, ligger det 
ikke i forskerens tro på sin overlegenhet, 
i hans toleranses gode samvittighet, i den 
intetanende og enkle vissheten med hvil-
ken hans instinkt behandler det religiøse 
mennesket som en underlegen og svakere 

type, som han har vokst ut av, lagt bak 
seg, under seg – dette mennesket, denne 
arrogante lille dverg og pøbel, denne «ide-
enes», «de moderne ideenes», iherdige og 
hurtige hode- og håndverker. (Hinsides 
godt og ondt, aforisme 58, slutten)

Nietzsche vender slik vitenskapens 
og borgerskapets forakt, slik denne 
forakten retter seg nettopp mot det re-
ligiøse, mot dem selv. På tross av at de 
har byttet sannhetsreferanse fra Gud 
til mennesket selv, så har de ikke gjort 
annet enn å sette seg på den tronen 
Gud har forlatt. Implisitt i dette ligger 
også, siden det nettopp er vitenskapens 
forakt for religion som foranlediger 
Nietzsches vrede, at religionen fortset-
ter å spille en avgjørende rolle i en post-
metafysisk virkelighet. 

Første verdenskrig står som et bilde 
på sammenbruddet av den fremtids- 
optimisme som erstattet kristendom-
mens hegemoni, og vi kan føle en viss 
skadefryd over at dette sammenbrud-
det betyr at vi alle be!nner oss i rui-
nene av både den klassiske og moderne 
vitenskapelige metafysikk. Som kirke 
kan vi gjøre dette sannsynlig gjennom å 
vende den kristendomskritikk som ble 
rettet mot kirken mot en vitenskapsdo-
minert og hovmodig sekularitet. Den 
sannhetsreferanse som vitenskapene 
forholder seg til er like lite gitt som 
de referanser et religiøst verdensbilde 
støtter seg på. En kvasi-transcendent 
referanse, som for eksempel naturens 
lovmessighet, handler fortsatt om vil-
je til makt, kontroll og selvhevdelse. 
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Forskerne er selv blitt dørvoktere og 
støttespillere for makten. De hevder 
å kontrollere tilgangen til et baken-
forliggende sannhetens rom. Det mo-
derne kan bestemmes som en ren kor-
relasjon mellom kunnskap og makt, 
slik Michel Foucault har vist. Det 
postmoderne utgjør en bevissthet om 
at denne korrelasjonen er kontingent. 

Et annet element i dette er at de 
forskjellige vitenskapsgrenene ikke er 
kompatible. Menn og kvinner kom-
mer inn og ut fra de forskjelligste dø-
rer i det falleferdige huset og prokla-
merer at de har funnet sannheten. Inn 
i dette forvirrede kor blander det seg 
også stemmer fra alle slags sekulære 
og religiøse bevegelser og selvgestal-
tede ledere. De kappe- og kragekledde 
kan også høres i denne kakofoni, om 
enn så vidt. Alle hevder de: «Vi forval-
ter sannheten», «vi har tilgang til det 
egentlige!» Alle står vi foran byggver-
kene våre, reist av ruinrester fra den 
sammenraste metafysiske bygningen, 
og skryter, stolt som eselet: I-A!

Denne situasjonen betyr mer enn 
skadefryd for kirken i en kirkeskeptisk 
tid. Evangeliet om Jesus Kristus er en 
fortelling som er mer tilpasset et liv i 
disse metafysiske ruinene, enn et liv 
som støttefunksjon for maktens dør-
vokter. I erkjennelsen av denne grunn-

leggende menneskelige situasjonen, i 
innsikten i at ingen har en privilegert 
tilgang til sannheten, er vi alle utlevert 
– sårbare, avhengige – til hverandre og 
til en kjærlighet vi lengter etter, drøm-
mer om og fortsatt lever for. Kirken, 
i sin lære, sine riter og sitt diakonale 
arbeid, er selv utlevert til fortolkende 
å lytte til menneskers fortellinger om 
denne drøm, denne lengsel og disse liv-
ene. Guds sårbarhet, ja, også Guds død, 
er ikke noe nytt for kirken. Vi er kalt til 
å søke den oppstandne i metafysikkens 
ruiner.

Fotnoter:
1: Denne artikkelen er en lett bearbeidelse av et 

foredrag med samme tittel som ble holdt under 
konferansen ”Kirken i klemme” i Aarhus 16-17. 
mars 2012. På noen punkter gjenspeiler den en 
dansk situasjon heller enn en norsk.

2: Se f.eks. Gilles Deleuze. “On the Death of Man 
and Superman,” i Foucault, ss. 124-132. 
Oversatt av Sean Hand. Minneapolis and 
London: University of Minnesota Press, 2006.

3: I det hele tatt ligner Nietzsches beskrivelse 
overraskende på det bildet vi har sett i vår 
skandinaviske folkekirker gjennom de siste 
tiårene. Vi får en mistanke om at det nettopp 
er denne hellige allianse mellom borgerskap 
og vitenskapstro som kan forklare den 
kombinasjonen av overbærende aksept av og 
likegyldighet til religion som har preget våre 
nordiske land i tiårene frem til vår tid. 
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KIRKEN I TIDEN

… Så fuGLENE kaN 
byGGE REDE

Norske menigheter utfordres i dag 
sterkere enn før av spenningen mellom 
ønsket om å holde fast på tradisjon og 
overleverte sannheter, former og uttrykk 
på den ene siden, og tilpasse seg krav om 
fornyelse, modernisering, videreutvik-
ling på den andre. Et #erkulturelt sam-
funn byr på ytterligere utfordringer.

Spenninger økes i mange tilfeller av 
at kontinuiteten mellom generasjonene 
ble brutt idet mange i «68ere» snudde 
ryggen til kristen tro og tradisjon. Deres 
barnebarn vender nå gradvis tilbake til 
kirken med åpenhet og nysgjerrighet, 
mange av dem med svært liten kunn-
skap om kristendom og menighetsliv. 
Likevel har noen i oldeforeldregenera-
sjonen fortsatt inn#ytelse på bruken av 
menighetenes ressurser. Typisk er for-
ventningen om at menighetens diakon 
fortrinnsvis skal brukes til eldrearbeid, 
motstand mot modernisering av byg-
ninger og nye arbeidsformer – i det hele 

tatt: Alt skal helst være som før, mens 
verden går videre.

Konkret tar dette essay utgangspunkt 
i en menighetsvirkelighet i #erkulturelle 
og #erreligiøse Groruddalen i Oslo. Her 
bor ca 150.000 mennesker fra 160 na-
sjoner tilhørende alle verdensreligioner. 
Den sosiogeogra!ske utviklingen utfor-
drer menighetene og de norske kristne. 
Endringer i befolkningssammensettin-
gen har ført til strukturelle endringer i 
Den norske kirkes bemanning, så langt 
i form av en drastisk reduksjon av antall 
stillinger. Dette rokker ved soknegren-
sene, bruk av kirkebyggene, menighets-
strukturene og dermed også den enkel-
tes tilknytning. Kravet om å dekke opp 
funksjoner ved hjelp av frivillige opple-
ves de #este stedene som uoverkomme-
lige. Motløshet brer seg, de gjenværende 
ansatte slites ut. Tilbakegangen gjenspei-
ler seg også i dalende gudstjenestebesøk.

Spørsmålet trenger seg på om det er 
nødvendig å endre forståelsen av (lo-
kal-)menighet slik at bindingen til «ste-
det» blir mindre viktig til fordel for en 
etablering av nye og mer bærekra%ige 
fellesskap, både som supplement og som 

Heinke Foertsch
Sokneprest i Østre Aker, Oslo                                              
heinke.foertsch@oslo.kirken.no

Fra motløshet til håp for norske minoritetskristne



nn

NYTT 
NORSK 
KIRKE 
BLAD

- 31 -

alternativ til eksisterende menigheter.
Det skal i det følgende forsøkes å be-

svare følgende spørsmål: 
Hva betyr erkjennelsen av Jesu 

brudd med etablerte relasjoner i sin 
egen familie og sitt lokalsamfunn samt 
etablering av nye relasjoner for kirken 
i #erkulturelle miljøer i Oslo (og andre 
steder) i dag? Hva betyr det for en kon-
struktiv utvikling av kirken som kultur-
bærer og samfunnsaktør? Er det mulig 
for de troende å supplere eller til dels 
erstatte sine egne røtter i historie, fami-
lie og hjem med «røtter i himmelen» 
og oppnå større frimodighet, frihet og 
#eksibilitet?

RØTTER OG FLEKSIBILITET
Menneskers behov for å være rotfast et 
sted og i et fellesskap, utfordres i vår tid 
og vårt samfunn særlig av to ting:

Det ene er #eksibilitet som forlan-
ges i det moderne arbeidsliv, i form av 
åpenhet for andre enn de opprinnelige 
oppgavene og forventninger om reise-
virksomhet når organisasjonen endrer 
sted, organisasjonsform eller ski%er 
eier. «Lang og tro tjeneste» på samme 
arbeidsplass er blitt en sjeldenhet, #ere 
jobbski%er i løpet av yrkeslivet en selv-
følgelighet.

Det andre er møtet med migranter 
fra ulike verdensdeler som slår seg ned 
blant innfødte nordmenn. De har med 
seg sin religion, sine tradisjoner og skik-
ker, sine forventninger til å bli møtt og 
mottatt, ikke bare som «trengende» inn-
vandrer, men også som ressurspersoner. 

Nye mennesker utfordrer det vante, det 
norske, det kristen-norske og det norsk-
kristne.

«Må man forankres i et sted for å 
kunne forankres sosialt, eller er det kan-
skje slik at en må forankres sosialt for å 
bli forankret i et sted?»1 spør sosialan-
tropologen Marianne Gullestad. For i 
det hele tatt å ha en forankring i en stor-
by under utvikling, med geogra!ske og 
sosiologiske endringer i lokalsamfunn i 
takt med utbygging og ulik politisk prio-
ritering, må det spørres: Kan det være at 
en simpelthen er nødt til å opparbeide 
seg en sosial forankring fremfor steds-
forankring? Dersom svaret er ja, får 
det også betydning for utformingen av 
og tilknytningen til en menighet, ikke 
minst der en åpning av «norske» me-
nigheter for et tettere samarbeid med 
migrantmenigheter og endret bruk av 
kirkebygningene tvinger seg på. 

Dette krever en besinnelse på kris-
tendommens røtter, nærmere bestemt 
en bevissthet på hvordan en tar Jesus til 
inntekt for sine lokale og kulturelle in-
teresser, slik det er gjort opp gjennom 
tidene. Det endimensjonale Jesusbildet 
mange norske kristne lever med, særlig 
i konservative kretser, trenger å brytes 
opp for å tydeliggjøre hva det betyr at 
Jesus ikke var norsk kristen, men jøde 
fra Galilea, uten at dette skal kunne 
presse ham i nye endimensjonale for-
mer. Erkjennelsen av hans mange roller 
i brudd med konvensjonene – en sønn 
som ikke etterkommer familiens for-
ventninger, en rotløs omstreifende pre-
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dikant som samler samfunnets under-
dogs og raringer rundt seg og synliggjør 
dem som hele mennesker, en troende 
jøde som kritiserer klassisk toratolkning 
– bør gi frimodighet til å se sitt eget liv 
og sin egen trosrelasjon med nye øyne.

Dersom etterfølgelse betyr å gjøre som 
Jesus, må det få konsekvenser for ens 
egen binding til og avhengighet av sted, 
familierelasjon og lokal tilknytning. 

Jesus opphever betydningen av både 
stedet og sosiale relasjoner som er knyt-
tet til sted, familie, sosial gruppe og lokal-
samfunn. Han bryter med forventninger 
som stilles til ham som sønn, bror, med-
lem av en husholdning og et lokalsam-
funn, og utsetter seg selv for tap av posi-
sjon, rolle og anseelse, i tillegg til å gi opp 
økonomisk trygghet, et tak over hodet og 
mat i skapet. 

Dette understrekes av f. eks. Jesusord 
som «Revene har huler og fugle-
ne under himmelen har reder, men 
Menneskesønnen har intet sted der han 
kan legge sitt hode.» (Q 9,58, dessuten 
Mt.8,20; Lk.9, 57). Genuin etterfølgelse 
betyr å løsne sine røtter, gi opp sine vante 
bindinger og forpliktelser, tilmed den å 
begrave sine døde, og begi seg ut i uvisshe-
ten (Mk.8,34f; Mt.6,25-34; Luk.12,22-31), 
i tillit til at «den Far dere har i himmelen, 
vet jo at dere trenger alt dette» (Mt.6,32) 
– mat og klær, altså det nødvendigste. 
Rotløshet er betingelse for bevegelse, ma-
teriell tomhet er forutsetning for å få del i 
Guds rike, og så kommer «alt det andre» 
av seg selv (Mt.33b, Lk.12, 31b).

MIGRANTENE UTFORDRER
Migrasjon er ikke noe nytt fenomen, 
hverken i Oslo eller i andre norske byer. 
Døtrene til de ikke formuende samfunns-
klassene kom til byen som hushjelper. 
Sønner reiste til sjøs, noen ble værende i 
utlandet og noen vendte tilbake med nye 
erfaringer som satte sitt preg på omgivel-
sene. Da Oslo begynte å vokse for alvor 
på 1950-tallet, var det folk fra hele landet 
som #yttet inn. Om lag ett tiår senere 
startet innvandringen fra Pakistan og 
Nordafrika, mens det hele tiden har vært 
migrasjon fra europeiske land.

Selv om innvandring ikke er noe nytt, 
oppleves den av mange som forstyr-
rende, til dels alarmerende. Migrasjonen 
fra ikke-vesteuropeiske land fører til at 
norske nordmenn er blitt i mindretall på 
en rekke skoler og i barnehager, enkelte 
steder har utviklingen også nådd norske 
lutherske menigheter. 

Nordmenn som konverterer fra 
kristendom til andre religioner vekker 
undring eller provoserer. Påstanden 
«Norge er et kristent land» utfordres. 
Nasjonalitet, etnisitet og religion er ikke 
lenger sammenfallende slik det var «i 
gamle dager». Julehøytiden «avkrist-
nes» i manges øyne idet den adopteres, 
ikke bare av kommersielle kre%er, men 
tilmed av troende med en ikke-kristen 
religion2. De som vil tilpasse seg norsk 
kultur og levemåte, inkluderer høyti-
den i sitt eget liv. Den er dermed blitt 
kultur fremfor å være en kristen høy-
tid, og mister noe av sin opprinnelige 
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betydning. Begrepet advent er på vei ut 
til fordel for «juletid». Også kontrasten 
mellom antallet gudstjenestebesøkende 
på jula%en og på 1.juledag taler sitt ty-
delige språk. Påsken som kristen høytid 
står enda svakere, godt «underminert» 
av mediene som med rette kritiseres 
sterkt av bl.a. Ingeborg Moreus Hansen 
i A%enposten 31.3.

Det !nnes ulike motbevegelser mot 
migrantenes utfordringer: Enten #ukt i 
form av å #ytte fra et område der man-
ge migranter bor, eller avgrensning og 
tilbaketrekking til sitt eget hjem («my 
home is my castle»). Fallemmen trekkes 
opp og man isolerer seg, overgir seg mer 
eller mindre til sin egen frykt og mot-
løshet og vender seg innover i sitt eget, 
både fysisk og i troslivet.

Dette er det motsatte av å ta Jesu opp-
fordring «vær ikke bekymret» (Mkt.8,25-
34; Lk.12,22-32) på alvor. I dette ligger 
en oppmuntring til å leve i tillit og op-
timisme, til å tone ned bindinger og be-
kymringer. Å trekke seg tilbake kan hel-
ler minne om den potensielle disippelen 
som nøler med å følge sitt forsett fordi 
han først må begrave sin far (Q 9,59-60; 
Mt.8,21-22). Han får til svar «La de døde 
begrave sine døde», et noe underlig svar 
som Moxnes tolker slik: «the household 
was characterized as «dead», in contrast 
to the call to «follow me». (e house as 
the all-important place, as the location 
of identity, is challenged. (e house that 
took on an ultimately important mea-
ning at the moment of transition from 
father to son is reinterpreted. It is no 

longer a place of life; it is identi!ed as a 
place of the dead. … (e call is to move 
and to follow Jesus, without any clear in-
dication of place.»3

Også den pågående liturgireformen 
er mer eller mindre ufrivillig blitt en 
motbevegelse mot tilpasnings- og en-
dringsutfordringene som springer ut av 
migrasjonen til Norge. Noe av dens in-
tensjon er vektlegging av det «stedegne». 
En ønsker å oppnå mer involvering, mer 
deltakelse av lokalmenigheten, med det 
resultat at en får mange ulike liturgier. 
Det skaper vansker for utenfra kom-
mende å kjenne seg igjen og kjenne 
seg inkludert i gudstjenestefellesskapet. 
Mens samfunnet åpner seg mer og mer 
for det globale i form av bl.a. migrasjon 
og universelle kommunikasjonsformer 
(sosiale media) som river ned barrierer, 
beveger liturgiutviklingen seg i motsatt 
retning. Den enkelte lokalmenighet luk-
ker seg inne i sin spesi!kke gudstjeneste-
form og liturgi og det stedegne blir sted-
bundet og ekskluderende. For å oppleve 
gudstjenesten som inkluderende, må en 
være «innenfor», og det helst over tid. 

Samtidig kan bindingen til stedet og 
dens mennesker føre til relativt hyp-
pige endringer. Nye engasjerte mennes-
ker kan få frem andre liturgiversjoner 
i tråd med egen smak og dermed gjøre 
det vanskelig for uinnvidde å kjenne seg 
igjen. Betegnende er hjertesukket fra en 
gudstjenestevant ungdom på besøk i en 
annen kirke: «Det eneste jeg kjente igjen, 
var Fadervår.» Også det kan være forbi-
gående.
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Bak reformen ligger en menighets-
tenkning som stemmer dårlig med en 
#erkulturell byvirkelighet i en tid der 
både kunnskap om kristendom og bin-
ding til overleverte former er på vikende 
front. Den står dessuten med sin inn-
snevring til «stedet» i sterk kontrast til 
at Jesus opphever stedets betydning med 
sin levemåte og forkynnelse og isteden 
åpner for et nytt himmelsk «rotfeste».  Et 
slikt perspektiv burde føre til en i hvert 
fall nasjonal, hvis ikke overnasjonal 
gjenkjennbar, universell liturgi, utviklet 
av en kompetent og bredt sammensatt 
gruppe med ulik bakgrunn.

SENNEPSFRØET OG 
HIMMELSKE RØTTER
Etterfølgelse som tar opp i seg Jesu måte 
å oppheve stedets betydning må følge 
ham videre til å skape det nye stedet: 
Gudsriket. Det kan kun forestilles som 
en utopi på jorden, men idet blikket 
lø%es fra hverdagens virkelighet til det 
forestilte eller drømte Gudsrike, kan ste-
det og relasjonene en er bundet til, tre i 
bakgrunnen til fordel for en åpning for 
et nytt sted og særlig for nye relasjoner. 

Det er fristende å bruke en vekstlig-
nelse inn i en situasjon der DnKs menig-
heter noen steder i storbyene er i tilbake-
gang og kirken er på defensiven, både i 
form av redusert bemanning og mangel 
på reell satsing, mens migrantbefolknin-
gen og andre konfesjoner og religioner 
vokser. 

Lignelsen om sennepskornet 
(Q.13,19-19; Mt,31,13-32; Mk.4,30-32; 

(omasevgl.20), ligger til grunn for føl-
gende forsøk å tolke den inn i den aktu-
elle kulturelle kompleksitet:

Sennepsfrøet er et uønsket frø i en 
grønnsakshage fordi det formerer seg 
uhemmet. Nordmenn betrakter inn-
vandrere, særlig fra ikke vestlige land i 
beste fall med skepsis, i verste fall som 
uønsket. Enkelte migrasjonsmotstande-
re går så langt som å betegne dem som 
ugress «fordi de ikke passer inn». 

En rekke migrantfamilier er barneri-
ke. Det fører til kommentarer som at de 
«formerer seg uhemmet og overtar alt», 
liksom sennepsfrøet.

Dessuten smaker sennepsfrøet sterkt, 
det svir i munnen og i tilstrekkelige 
mengder provoserer det frem tårer. Det 
er like provoserende for smakssansen 
som noen oppfatter fremmede klær, 
sterke lukter, uvante skikker og religio-
ner. Små ting i den store sammenhen-
gen, men umulig å neglisjere, liksom 
sennepsfrøets sterke smak.

Likevel, noen har sådd dette frøet 
og hatt en hensikt med det. I kristen 
sammenheng er det naturlig å tenke på 
Skaperen selv. Dermed har denne hand-
lingen, å slenge ut noen frø i det stille, en 
mening. Det lille uønskede frø skal vok-
se og bli til et stort tre der fuglene kan 
bygge rede – botanisk sett absurd, men i 
lignelsen et sterkt bilde. Treet er symbol 
for makt, både det norrøne Yggdrasil og 
ikke minst Bibelens sedertrær, innholds-
mettede håpssymboler. 

Hva om migrantene, som o%e kom-
mer med en klar og utpreget tro, kristen 
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eller ikke kristen, er liksom treet der den 
gryende norske minoriteten kan bygge 
rede? Nasjonenes tre der mange fugler 
kan !nne sitt hjem – et bilde på Guds 
rike i det #erkulturelle Norge! Troende 
fra andre verdensdeler eller land med 
mer religiøst pregede kulturer kan gi de 
”innfødte” frimodighet til å !nne tilbake 
til sin kristne identitet. «An impure seed 
in a garden that becomes the tree of sal-
vation»4 er liksom alle de fremmede som 
kan bli til velsignelse for en norsk kirke 
under press.

Noe av dette oppleves allerede idet mi-
grantenes åpenlyse tro utfordrer norske 
foreldre til å gi sine barn kunnskap om 
kristen tro og tradisjon. Trosopplæring 
er etterspurt. Et tettere samarbeid med 
migrantmenigheter kan bli til en beri-
kelse for gudstjenester med ellers svært 
god plass i kirkebenkene. Liksom Den 
norske kirke før sendte ut misjonærer, 
bør den nå vende om og ta imot prester 
og andre kirkelige medarbeidere med 
migrantbakgrunn. Enda mangler det til-
rettelegging for at deres kompetanse kan 
bli brukt og kommer kirken (den ikke 
lenger bare norske) til gode.

Dette utfordrer nordmenns syn på 
innvandrere og vice versa. Det utfordrer 
en kirke som fortsatt har sin kolonialis-
tiske arv i ryggmargen, selv om misjons-
organisasjonenes storhetstid for lengst er 
over. Av migrantene krever det frimodig 
deltakelse i kirken og samfunnet. Begge 
sider må krysse grenser og se hverandre 
som kvinner og menn, voksne og barn 

med behov for et troens fellesskap.

NYE RELASJONER, EN 
FORNYET KIRKE
En økumenisk #erkulturell pinse-
gudstjeneste 2010 i Østre Aker kirke i 
Groruddalen var et bilde på en fornyet 
kirke i det #erkulturelle samfunn. Et 
fargerikt fellesskap av kristne med euro-
peiske, afrikanske, asiatiske og ameri-
kanske røtter fylte et kirkerom som til 
vanlig har mange tomme benker. Det ble 
sunget kjente og ukjente salmer. Det ble 
bedt på mange språk som langt fra alle 
forsto, men det var en sterk erfaring: Vi 
skjønner ikke ordene, men vi vet at det 
bes. Fadervår lød på minst 8 forskjellige 
språk, samtidig. Under ofringen brøt det 
ut spontan dans til de afrikanske trom-
mene. Det var glede og fellesskap. Så 
langt var det en engangs hendelse fordi 
forberedelsene var tidkrevende.

Likevel var et nytt fellesskap samlet, 
på tvers av menighets- og gruppegren-
ser, konfesjoner og nasjonalitet. Kanskje 
noen med dype røtter i norsk jord og 
tradisjon !kk en anelse om velsignelsen 
som ligger i den ikke-stedbundne Guds 
familie. Den er begynnelsen til nytt liv 
for kirken i det #erkulturelle Norge.  

Fotnoter:
1: Marianne Gullestad, Det norske sett med nye øyne, 

s.220 (Oslo: Universitetsforlaget 2002)
2: A-magasin nr.51/2011 s. 8!, ”Feirer DU jul, da?”
3: Moxnes, Putting Jesus in His Place, s.54 

(Louisville-London  2003)
4: Moxnes, Putting Jesus in His Place, s.113 ■
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KIRKEN I TIDEN

EkkLESIOLO-
GI på NORSk?

Når det i dag ropes på sivilsamfun-
net fordi velferdsstaten er i krise, så er 
det fordi «sivilsamfunnet» betegner et 
samfunns sosiale kapital som evner å 
binde samfunnet sammen. Det er i dag 
en økende erkjennelse av at det må noe 
mere til enn statlige ordninger som sik-
rer grunnleggende rettigheter, for å byg-
ge levedyktige samfunn. Sivilsamfunnet 
har slik blitt betegnelsen på «mellom-
rommet mellom staten og enkeltindivi-
det»; dvs frivillige organisasjoner, kirke 
og menighetsliv, uformelle sosiale nett-
verk m.m. 

Sivilsamfunnet kan oppfattes som 
en motvekt til det parallellsamfunnet 
mange hevder har utviklet seg under 
velferdsstaten vinger. Sivilsamfunnet 
betegner slik de kre%er og initiativ som 
går «på tvers» og skaper møteplasser og 
krysningspunkter mellom mennesker, 
og som sikrer både deltagelse og omsorg 
for den enkelte borger.

Men hvilken rolle spiller kirken i 
dette? Kan frigjøringsteologien fra sytti 
og åttitallet gi impulser til en tenkning 
omkring «ekklesiologi på norsk» i dag?  
Er det noe å hente i frigjøringsteologi-
ens slagord «teologi som re#eksjon over 
praksis» i vår norske kontekst? 

FRIGJØRINGSTEOLOGI
Frigjøringsteologien i Latin Amerika 
sprang opprinnelig ut fra en etisk in-
dignasjon over fattigdom og mar-
ginalisering av det store #ertallet 
på det latin amerikanske kontinent.       
Frigjøringsteologiens ekklesiologi be-
skriver o%e kirken som «en tjenende 
kirke». Beskrivelsen stammer fra II 
Vatikankonsil som tok til orde for en kir-
kelig fornyelse. For frigjøringsteologien 
er det derfor viktig at kristen praksis og 
teologi ikke har kirken selv som mål. 
Målet er på bygge fellesskap av kjærlig-
het, rettferdighet, solidaritet og likhet. 

«En tjenende kirke» gir assosiasjoner 
til en kirke som stiller sine ressurser til 
tjeneste der det er nødvendig i samfun-
net (en kirke for de fattige). Men frigjø-
ringsteologien i LA snakker mer om 

Jarl Torgeir Bøhler
Sykehusprest, Diakonhjemmet                                              
jarl.bohler@diakonsyk.no

Velferdsstaten og sivilsamfunnet
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kirken av de fattige («Preferential op-
tion for the poor) . Frigjøringsteologiens 
«kirke av de fattige» handler både om 
at kirken er forpliktet til kontakt med 
den marginaliserte del av befolkningen 
og at en slik kontakt / involvering er en 
nødvendig ressurs for det teologisk ar-
beidet. Frigjøringsteologiens ekklesio-
logi får dermed praktiske konsekvenser 
både mht hvordan det kirkelige arbei-
det organiseres og hva lokalmenigheten 
skal prioritere. Dette får også teologiske 
konsekvenser fordi teologer berøres og 
«evangeliseres» av den marginalisert del 
av befolkningen som det kirkelig arbei-
det bringer teologen i kontakt med.  I 
en sum er det dette «teologi nedenfra» 
handler om; en ny metode for å «gjøre 
teologi». «Teologi nedenfra» refererer 
dermed til et epistemologisk brudd og 
en «ny hermeneutisk sirkel» der kunn-
skap ikke erverves i det tomme akade-
miske rom, men ved å lytte til de fattiges 
erfaringer - og der en teologisk re#ek-
sjon avføder en ny kirkelig praksis som 
igjen er gjenstand for teologisk re#ek-
sjon. 

Frigjøringsteologien i Latin Amerika 
henviser o%e til erfaringer fra basisme-
nigheter. Det var i sin tid en ny måte å 
organisere kirken på rundt små felles-
skap i lokalsamfunnet som er opptatt 
av å tolke evangeliets relevans for med-
lemmenes daglige liv. Basismenighetene 
legger stor vekt på medlemmenes del-
tagelse både i gudstjenestelivet og i den 
teologiske re#eksjon. Den brasilianske 
teologen Leonardo Bo$   skriver i boka 

«Ecclesiogenesis - (e Base Communities 
Reinvent the Church» om disse nye kir-
kelige erfaringene, og hevder at den ekk-
lesiologien som har vokst fram på grunn-
lag av erfaringene fra basismenighetene, 
har «gjenoppfunnet» kirken. Leonardo 
Bo$ skriver om «atonomization of exis-
tence» som en karakteristikk ved det 
moderne samfunnet der fellesskap brytes 
ned og den enkelte overlates til seg sjøl. 
Basismenigheten representerer for Bo$ 
grassrotas svar på modernitetens trussel 
mot fellesskapet, og representerer en ny 
måte å være kirke på som kan bidra til 
fornyelse for hele kirken. 

Disse fellesskapserfaringer fra ba-
sismenighetene i Latin-Amerika gir 
assosiasjonene til bymisjonssenteres 
etableringer av små fellesskap rundt 
gudstjenestefeiring og måltidsfellesskap 
i Norge.  

KIRKENS ROLLE SOM AKTØR 
I SIVILSAMFUNNET - 
EN TJENENDE KIRKE? 
Charlotte Engel refererer i en artikkel til 
en religionssosiologisk undersøkelse fra 
Sverige som utgjør en komparativ analy-
se av diakonalt arbeid i seks ulike menig-
heter i årene 1998-2001. Svenska kyrkan 
tillegger det diakonale arbeidet betyd-
ning som kirkens framtidsvei og som 
brobygger mellom kirke og samfunn, 
skriver Engel.   Ved et diakonalt arbeid 
rettet mot samfunnsgrupper nederst 
på rangstigen, skapes den troverdighet 
som kirken behøver. Men undersøkel-
sen hun refererer til, forteller at menig-

K
IR

K
EN

 I T
ID

EN



nn

- 38 -HEFTE TRE ÅRGANG FØRTI

hetene snarere oppfatter det som sin 
hovedoppgave å være et attraktivt tilbud 
for mellomgenerasjonen. Menighetene 
prioriterer derfor tiltak som appellerer 
til barnefamilier og ungdom.  Dessuten 
ytrer menighetens ansatte et ønske om 
å møte aktive mennesker som «är dem 
lika»  og som derfor kan bety et gjensidig 
og personlige utbytte. Disse prioriterin-
gene får føringer for menighetens dags-
orden og det diakonale arbeidet.

Artikkelforfatteren !nner derfor en 
motsetning mellom Svenska Kyrkans 
beskrivelse av diakoni på sentralt hold 
og det faktiske diakonale arbeidet som 
!nnes ute i menighetene. På sentralt 
hold !nnes det en ideell beskrivelse av 
diakonien som lø%er fram Jesu solidari-
tet med de som be!nner seg nederst på 
rangstigen, mens det faktiske arbeidet 
svært o%e preges av lokalmenighetenes 
egeninteresse og derfor retter seg mot 
samfunnsgrupper som er mer interes-
sante når det gjelder menighetsbygging, 
økonomi og lignende. Dette medfører 
en forskyvning av menighetens diako-
nale fokus og at utsatte grupper får lav 
prioritet, hevder artikkelforfatteren.

Er denne situasjonsbeskrivelsen fra 
Sverige relevant for norske forhold?   

Trude Evenshaug, kommunikasjons-
direktør i Kirkerådet, skriver  følgende 
i et debattinnlegg i A%enposten om 
Kirkens omdømme: «I bevegelsen fra 
statskirke til fristilt trossamfunn og fol-
kekirke kan Den norske kirke settes i 
bedre stand til å virkeliggjøre sin visjon 
om å være en tjenende kirke.»  

Er dette sitatet et eksempel på en kir-
keforståelse «ovenfra» som kolliderer 
med en kirkeforståelse på lokalt plan? 
Er det den tjenende kirke («... som gjør 
evangeliet i handling, uttrykt gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende felles-
skap, vern om skaperverket og kampen 
for rettferdighet» - slik Trude Evenshaug 
utlegger ”tjenende kirke” i sin artik-
kel) som bestemmer lokalmenighetens 
dagsorden i Norge? Eller opererer lokal-
menighetene ut fra helt andre priorite-
ringer fordi lokalmenigheten søker me-
nighetsvekst og de ansatte «søker sine 
egne» i større grad enn «de andre» (slik 
undersøkelsen fra Sverige påpekte)?

LOKALMENIGHETENS DAGSORDEN 
OG LOKALSAMFUNNETS 
DAGSORDEN
Med fare for å lage allmenngyldige 
sannheter av egne erfaringer, vil jeg kort 
beskrive erfaringer fra etableringer av 
Kirkens Bymisjons arbeid i Bodø og i 
Lillestrøm som forteller om et sprik mel-
lom lokalmenighetens og lokalsamfun-
nets dagsorden.

Lokalmenighetene både i Bodø og i 
Skedsmo kommune er opptatt av å være 
åpne og inkluderende folkekirkemenig-
heter. De er dyktige til å legge til rette for 

 � kirkelige handlinger (både Bodin 
kirke og Strømmen er populære 
kirker for dåp og vielser)

 � kultur (både Bodø domkirke 
og Lillestrøm kirke er mye 
brukt til konserter og andre 
kulturbegivenheter) 
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 � arbeid rettet mot ungdom og 
småbarnsfamilier (både Rønvik 
menighet i Bodø og Strømmen 
menighet i Skedsmo driver bl.a. 
egne barnehager). 

Men Evenshaugs karakteristikk av 
kirken som «tjenende kirke som gjør 
evangeliet i handling, uttrykt gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende felles-
skap, vern om skaperverket og kampen 
for rettferdighet» er ikke en slående 
beskrivelse for hverken det faktiske ar-
beidet eller i strategiplaner og priorite-
ringer for lokalmenigheten i Bodø eller 
Skedsmo kommune. Uttrykt på en an-
nen måte: Menighetsarbeidet legger ikke 
til rette for å etablere krysningspunkter 
som utfordrer parallellsamfunnet og de 
oppgavene lokalsamfunnet står overfor 
når det gjelder inkludering av margina-
liserte grupper. Menighetene har priori-
tert enkelte grupper av befolkningen. I 
praksis innebærer dette at andre grup-
per blir «latt i fred» av kirken.

O%e er det de samme gruppene som 
blir latt i fred. Både i Bodø og i Skedsmo 
kommune er det egne boligkompleks, 
hybelhus og pensjonat som kommu-
nene benytter til utleieboliger for margi-
naliserte grupper, altså innbyggere som 
ikke har arbeid og o%e er rusavhengige 
eller sliter med psykiske lidelser. Detter 
er isolerte boligkompleks som i stor grad 
blir overlatt til seg selv, med unntak av 
besøk av politi eller en og annen jour-
nalist før jul. Ingen av lokalmenighetene 
har denne målgruppen på sin agenda 

og de er heller ikke opptatt av å legge til 
rette for møteplasser der folk med ulik 
bakgrunn og livssituasjon kan tre$es.

 
KIRKENS BYMISJON
I løpet av de siste drøye 20 år har Kirkens 
Bymisjon etablert bymisjonssentere i 10-
15 større norske byer. Utgangspunktet 
for etableringene har alltid vært lokale 
initiativ og lokale behov for margina-
liserte samfunnsgruppers inkludering 
i lokalsamfunnet. Arbeidet har startet 
med etablering av et fellesskap rundt en-
kel gudstjenestefeiring og et fellesmåltid.  

Bymisjonssentere arbeider i dag med 
ulike tiltak som legger til rette for inklu-
dering gjennom 

 � sysselsettingstiltak som gir folk 
utenfor arbeidslivet anledning til 
arbeid

 � etablering av møteplasser der 
folk med ulik livsbakgrunn og 
livssituasjon får anledning til å 
knytte kontakter 

 � et inkluderende gudstjenesteliv der 
folk som opplever seg fremmed for 
kirken, inviteres med som aktive 
deltagere i liturgien
På Bymisjonssenteret kommer erfa-

ringer fra marginaliserte grupper til ut-
trykk. Mange forteller om opplevelsen 
av å være fastlåst i ett miljø, om behovet 
for å møte andre mennesker i en annen 
livssituasjon og med en annen bakgrunn 
og om mangelen på arenaer hvor dette 
er mulig. Slik avsløres parallellsamfun-
nets evne til å låse enkelte grupper fast 
i rollen som marginaliserte, og slik il-
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lustrer folks erfaringer behovet for mø-
teplasser «på tvers».  

Bymisjonssentrene vil legge til rette 
for empowerment, dvs at «mennesker, 
enkeltvis eller i fellesskap, reduserer sin 
avmakt og får større kontroll over sitt 
dagligliv og får mulighet til endre sine 
livsbetingelser».  Dette skjer konkret ved 
at sentrenes brukere utfordres til å gå inn 
i nye roller; enten som arbeidstaker eller 
som «konverserende middagsgjest», som 
skuespiller eller liturgisk medhjelper eller 
lignende.  

Stig Lægdene trekker fram at det ikke 
bare er marginaliserte mennesker som 
har behov for slike meningsbærende fel-
lesskap:

«Men også blant de som ikke er mar-
ginaliserte har mange mennesker behov 
for meningsbærende fellesskap. Mange 
mennesker er fremmedgjort. De trenger 
en kirke, menighet og gudstjeneste som er 
mer menneskelig. Mange trenger nye fel-
lesskap… Å stå i et solidarisk fellesskap gir 
mening.» 

Videre trekker han fram de mange fri-
villige i Kirkens Bymisjon som opplever 
det meningsfylt å arbeide og være en del 
av disse fellesskapene selv om den frivil-
lige ikke de!nerer seg selv på innsiden av 
den kristne tro. Noe av årsaken til dette 
er dels gode møter med mennesker som 
har en helt annen livssituasjon enn dem 
selv og dels møtet med ekte, livsnære og 
hudløse uttrykk både for religiøs tro og 
for hvordan den enkelte opplever livet 
akkurat nå.  

Det viktigste med Stig Lægedens ob-

servasjoner er at Bymisjonssentrene 
ikke er å forstå som  veldedige tiltak der 
ressurssterke frivillige og faglig sterke 
ansatte gir av sitt overskudd til ressurs-
svake marginalisert grupper. Men tvert i 
mot har de fellesskap som har vokst fram 
(både «på tvers» og «nedenfra») rundt en 
enkel messe og et fellesmåltid, utviklet et 
aksepterende og meningsfulle fellesskap 
med «rom for alle». I dette fellesskapet 
har også rollen som praktisk kjøkkenhjel-
per og/eller miljøarbeider i bymisjonska-
féen for mange blitt en måte å gjenopp-
dage troen og kirkelig tilhørighet på.

Både i frigjøringsteologien og i 
Kirkens Bymisjon legges det vekt på «teo-
logi nedenfra». Fokuset er på teologiens 
subjekt: Hvem er det som skal fortelle 
sin historie og hvilke erfaringer blir gjen-
stand for teologisk re#eksjon? Hvem gjør 
teologi, hvor og på vegne av hvem?

Frigjøringsteologien med sin «teo-
logi er re#eksjon over praksis» hentet 
sine erfaringer og sosiale analyser fra et 
utpreget klassesamfunn som er svært 
forskjellig fra det norske samfunn og fra 
basismenigheterfaringer. Tilsvarende 
kan en «teologisk re#eksjon over praksis 
på norsk» hente råsto$ fra velferdsstatens 
krise og fra Kirkens Bymisjons erfaringer 
fra etablering av fellesskap på tvers av pa-
rallellsamfunnet.  

Men hvilke bibelfortellinger er egnet 
til å kaste lys over disse norske erfarin-
gene i en teologisk re#eksjon? Og hva be-
tyr disse erfaringene for valg av teologisk 
tema?
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TEOLOGISKE TEMA OG BIBELSKE 
MOTFORTELLINGER - «PÅ NORSK»
Når frigjøring ble et teologisk tema i 
Latin-Amerika på sytti-tallet, var dette 
fordi latin-amerikansk kontekst var pre-
get av klassemotsetninger og undertryk-
kelse. «Frigjøring» ble lansert som et 
begrep i motsetning til «utvikling» fra 
50-og 60-tallets utviklingsoptimisme. 
Frigjøringsteologene i Latin-Amerika 
mente det var mer sakssvarende å 
snakke om frigjøring enn utvikling et-
tersom Latin-Amerikas hovedproblem 
var avhengighet, både av Nord-Amerika 
og Europa og av overklassen i Latin 
Amerika. Derfor ble Exodus, fortellingen 
om Israelsfolkets utgang fra slavetilværel-
sen i Egypt, en viktig bibelsk fortelling for 
frigjøringsteologien. 

Den norske konteksten kjennetegnes 
ikke primært ved klassiske klassemotset-
ninger, men  snarere ved et 3/4-samfunn 
der befolkningen består av en velstående 
middelklasse med et stort mindretall som 
står utenfor arbeidslivet, mangler sosialt 
nettverk og ikke er i posisjon til sam-
funnsdeltagelse. 

I Kirkens Bymisjons kontekst er 
«praksis» og dermed «teologiens sted», 
erfaringer fra sentere som tar utgangs-
punkt i marginaliserte grupper og som 
bygger fellesskap rundt et felles måltid og 
en messe. 

Hva innebærer en slik kontekst for 
valg av teologisk tema? Hvilke bibeltek-
ster vil være relevante «motfortellinger» 
slik frigjøringsteologien fant sin motfor-
telling i Israelfolkets utgang fra Egypt?

Til dagens samfunnsbeskrivelse som 
et 3/4 samfunn, !nnes det mange bibel-
ske motfortellinger. Særlig i Lukas evan-
geliet !nnes det beretninger om hvordan 
mennesker på siden av samfunnet (be-
traktet som urene, lavstatus, utenfor det 
gode selskap) opplever empowerment i 
form av et rollebytte gjennom møte med 
Jesus. Kan hende er «rollebytte» også et 
viktig begrep for en teologisk re#eksjon 
på norsk? 

I alle fall !nner en mange erfaringer 
fra «rollebytte» i bymisjonssentrenes 
måte å arbeide på, det vil si rollebytter der 
folk opplever nye måter å bli sett på og 
nye måter å se seg sjøl på. Det kan være 
arbeid som bidrar til dette. Slik de som 
vanligvis sitter på «rusbenken» utenfor 
Lillestrøm kirke, opplever et rollebytte når 
de blir synlige som arbeidstakere som gjør 
en samfunnsnyttig jobb i nærmiljøet.  Eller 
det kan være å gjøre hverandre en tjeneste, 
det  vil si å være til nytte. Eller det kan være 
å stå på scenen som kulturformidler. 

Når et fellesskap gjør det trygt nok og 
gir muligheten for deltagerne i fellesskapet 
å tre ut av gamle roller og inn i nye, så kan 
dette medføre brudd med gamle tanke-
mønstre og få folk til å tenke nytt og større 
og bedre om hvem de er. 

En re#eksjon over tekster fra 
Lukasevangeliet om rollebytte, sammen 
med erfaringer fra folk som selv har er-
faring fra å ski%e rolle fra «rusbenken» 
til synlige samfunnsnyttige arbeidstakere 
i Lillestrøm sentrum, er en metode for å 
skape «teologisk re#eksjon over praksis» 
– på norsk. 
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OPPSUMMERING
I motsetning til en marxistisk-leninis-
tisk elitetenkning som preget noe av fri-
gjøringsteologien i Latin Amerika på åt-
ti-tallet, framhever andre kontekstuelle 
teologer i Latin Amerika  og i Sør-Afrika 
de fattiges og marginalisertes moralske, 
sosiale og teologiske kompetanse etter-
som denne delen av befolkningen er best 
kjent med teologiens sted i en «teologi 
nedenfra».   

Dette betyr at kontekstuell teologi 
vurderer marginaliserte mennesker som 
en ressurs for kirken. Erfaringene fra by-
misjonssentere bekre%er at dette er mer 
enn honnør-ord når ikke-marginaliserte 
forteller om mening, tilhørighet og opp-
byggelse i et fellesskap med mennesker 
som har en annen livssituasjon og bak-
grunn.  

Erfaringene fra etableringen av man-
ge bymisjonssentere utenfor Oslo siden 
1988 utgjør viktige erfaringer i utviklin-
gen av en «ekklesiologi på norsk» fordi 
de kan fortelle både om unike erfaringer 
av spiritualitet og fellesskapsbygging og 
om kunnskap om «samfunnet neden-
fra». En ekklesiologi på norsk som ikke 
har dette som utgangspunkt, står i fare 
for å utvikle sin egen agenda og bli en 
uinteressant medspiller for lokale myn-
digheter i møte med lokale utfordringer.
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MUSICA SACRA
inviterer

i samarbeid med Ung Kirkesang 
og Norges Kirkesangforbund

til  
60-års jubileum og sommerkurs nr.54,

på Folkehøgskolen Sørlandet, 
4.-8.juli 2012

Kirkemusikk- og korsommerskole for alle.
Skolen ligger idyllisk til i Birkenes kommune, ca.30 km fra Kristiansand, og 20 km fra Kjevik lufthavn.

Tema:

”Jeg vil love deg, Herre, og løfte hendene i ditt navn”

Kor, vokal, gregoriansk sang, orkestergruppe, foredrag. 
Orgelundervisning for unge og voksne ”orgelspirer”.

Bach-kantate, bestillingsverk m.m.
Instruktører:

(SQOERXSV�8IVNI�/ZEQ��,IRVMO��HIKEEVH��8SVE�7S½I�,EVV��
6EKRLMPH�,EHPERH��+LMWPEMR�+SYVZIRRIG�Q�¾�

Påmelding og betaling av kursavgift snarest

For mer informasjon- se www.musicasacra.no 
eller kontakt Anne Karin Stormyr, 91394982.

Kan du ikke være på hele kurset, er du velkommen til 
årsmøte torsdag 5.juli kl.21 og/eller

jubileumsmiddag og festkveld fredag 6.juli kl.19

Minner også om nytt Felles fagleg forum 7.-9.februar 2013
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSER:
SØNDAG FØR PINSE - 5. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN                                                      
(20. MAI- 1. JULI)

MELLOM NASJONALDAG, KRISTI 
HIMMELFART OG PINSEFEIRING.
Søndag før pinse – Søndag 20. mai 2012
Prekentekst: Joh 3,16-21  
Lesetekster: Sak 14,6-9 eller Apg 26,1-3.20-29, Åp 21,22-27
Fortelletekst:  1 Mos 11,1-9

Ingrid Rian
Vikarierende sokneprest, Trefoldighet kirke 
ingrid.rian@oslo.kirken.no

Maidagene har en rekke dager i kø 
som skal feires, da ord skal knyttes til 
bestemte dager og hendelser av his-
torisk art og her og nå. Kan vi greie å 
gi noen ord til søndag 20.mai, sønda-
gen før pinse? Torsdagen før er blitt en 
dobbel-dag, antagelig har de #este fei-
ret nasjonaldagen, ikke Kristi himmel-
fart. Det blir naturlig i alle fall å nevne 
himmelfarten i denne gudstjenesten. 
Smak av himmel får vi naturlig med oss 
fra leseteksten i Sakarja, ja eller rettere 
sagt, bildet om Herrens dag, en dag uten 
natt, med levende vann fra Jerusalem, 
da Herren er konge over hele jorden. 
Påsken klinger som festtid fortsatt, Jesus 
er feiret som Kristus, han som sto opp 
fra graven, han som seiret over døden, 
og overvant dødsrikets kre%er. Han rev 
seg løs fra dødens makt, og har gitt oss 
håp om liv, evig liv. Kristus er sannelig 
oppstanden! Halleluja. Nå er han steget 

opp til himmelen, sitter ved Faderens 
høyre hånd, og skal derfra komme 
igjen, på Herrens dag. Dogmene og 
sannhetene kan vi øse ut denne dagen, 
men vi må passe på så det ikke blir for 
svulstig eller for selvfølgelig. Vi skal for-
kynne evangeliet sant og rent. Og evan-
geliet for dagen !nner vi hos Johannes.

FOR SÅ HØYT….
Hvor mange kan resten utenat? Greier 
vi å lytte til teksten når vi vet hva som 
kommer? Kan teksten si oss noe nytt? 
Det er selvfølgelig godt med kjente tek-
ster, men for meg blir denne for kjent. 
Den fulgte meg med klistremerker i 
tenårene, ordene sto med sølvskri% 
utenpå mitt nytestamente i pocket-ut-
gave. «For så høyt» ble et mantra, den 
lille bibel kunne alle, selv de som ikke 
gadd følge med i timene kunne den 
lille bibel. I tenårene ga kanskje teksten 
både mening og trøst, jeg husker ikke. 
Nå må jeg streve for å høre den, forstå 
den, trenge gjennom den. Det blir som 
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et dogme jeg bare kan utenat, ikke ten-
ker eller re#ekterer i forhold til. Den gir 
ingen bilder, den er ingen fortelling. Så 
hvordan skal jeg kunne si noe til den? 

Jeg blir kanskje for streng når jeg sier 
at jeg ikke !nner bilder, jeg må lete og 
lese mange ganger for at bildene skal 
tre frem. Lys-mørke, sannhet-ondskap. 
Tro-ikke tro. Gud sendte ikke sin Sønn 
til verden for å dømme verden, men 
for at verden skulle bli frelst ved ham 
(vers17). Tro, håp og kjærlighet, blir det 
for enkelt og banalt?

I leseteksten fra Apg, der Paulus hol-
der sin forsvarstale, kommer lysbildet 
tydeligere frem: (Apg26,23) «Messias 
skulle lide og være den første som stod 
opp fra de døde, og deretter skulle han 
forkynne lyset for folket og for folkesla-
gene.» Når Paulus snakker slik blir han 
beskyldt for å være gal. Paulus bruker 
Moses og profetene som autoriteter, 
de forkynte Messias’ komme, og Jesus 
oppfylte profetiene. Talen får en over-
raskende vending da kong Agrippa 
medgir at det er like før Paulus får over-
talt ham til å bli en kristen (vers28). 
Men det var dette lysbildet, som jeg vil 
holde fast i. Den andre leseteksten som 
skal følge opp Paulus’ forsvarstale, Åp 
21,22-27 fortsetter med dette lyset. Her 
får vi se inn i evigheten, Guds evighet, 
der tempelets tid er forbi, nyskapelsen 
med det nye Jerusalem, der Gud selv 
bor blant sitt folk, og hans herlighet og 
Lammet er byens lys.

Mine egne tanker rundt Johannes 
3,16 bringer meg tilbake til begynnel-

sen:
I begynnelsen var ordet, og ordet 

var hos Gud, og ordet var Gud. I ham 
var liv, og livet var menneskenes lys. 
(Joh 1,1.4). Vår tekst er avslutningen 
på møtet mellom Nikodemus og Jesus. 
Nikodemus oppsøker Jesus i skjul, han 
har en fornemmelse om Jesus. Han 
fornemmer at det er noe ved Jesus. 
I samtalen med ham blir mystikken 
større. Fornemmelsen blir til tro. Tro 
på at Jesus har noe helt eget ved seg 
«du er en lærer som er kommet fra 
Gud» (Joh 3,2). Talen som Jesus serve-
rer Nikodemus er fortettet lære om den 
kristne tro. Det er vel derfor avsnittet 
med vers 16 er kalt den lille bibel, den 
oppsummerer klart og greit den kristne 
lære. Kan du den, kan du det du tren-
ger. For å bli frelst. Så enkelt.

Mystikken er total i siste setning: 
«Men den som følger sannheten, kom-
mer til lyset, for at det skal bli klart at 
hans gjerninger er gjort i Gud.» - «og 
lyset skinner i mørket, men mørket tok 
ikke imot det»- «alle som tok imot ham, 
dem gav han rett til å bli Guds barn – 
de som tror på hans navn.» Jeg kommer 
uten at jeg vil det tilbake til begynnel-
sen hos Johannes. Hele evangeliet gjen-
nomsyres av hovedsetningen: Ordet ble 
menneske, lys for verden. Og dette lyset 
gir mennesket/verden sannheten.

BARE BABBEL
Fortellingsteksten kan kanskje gi et nytt 
syn på den lille bibel?  Fortellingen om 
tårnet i Babel i 1.Mos 11, 1-9 er en av 
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grunnfortellingene som beskriver for-
holdet mellom menneske og Gud. Gud 
griper inn om skaper forvirring, ett språk 
blir til mange språk og svekker mennes-
kene. Fortellingen kan gi oss et bilde av 
en Gud som blir redd for at mennesket 
kan greie å bli likestilt med seg selv og 
vil for alt i verden bikke menneskene 
under seg. Men den kan også beskrive 
menneskets evige strev etter å bli likestilt 
med Gud, og moralen i fortellingen er at 
det vil mennesket aldri kunne bli. Og 
det er vel det som er fabelens budskap, 
egentlig. Fortellingen fabler kanskje ut-
fra tanken om hvis menneskene kunne 
forstå og kjenne hverandre, hadde alle 
levd i fred – paradisdrømmerier. Men 
fortellingen om tårnet i Babel griper 

fatt i fortellingene som kommer til oss i 
pinsen, der den hellige Ånd skaper for-
ståelse mellom ulike folk, apostlene kan 
plutselig forkynne evangeliet på ulike 
språk, drømmen om enhet, fred, sam-
ling i felles forståelse, er det dette som 
blir starten av kirken? Drømmen om ...

APOSTLENES GJERNINGER
Jeg begynte å lese om Paulus, hans for-
svarstale, og videre om sjøoverfarten til 
Italia, som ender i forlis….fortellingen 
er spennende i seg selv. Å gjenfortelle 
noe av spenningen i det apostlene bæ-
rer med seg i sitt videre arbeid, kanskje 
det kan gi ord til søndagen før pinse. En 
helt alminnelig søndag, i en ellers fest-
fylt måned.                                            ■
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HVA SLAGS KIRKELIG DAG ER EGENTLIG 
PINSEAFTEN? 
Pinseaften – Lørdag 26. mai 2012
Prekentekst:  Joh 7, 37-39
Lesetekster: 2 Mos 24, 3-11, Ef 2, 27-22

Aud Irene Svartvasmo
Ledende sykehusprest, Diakonhjemmet 
aud.i.svartvasmo@diakonsyk.no

Pinsea%en. Forhåpentlig er det nå blitt 
sommer i lu%en. Noen steder i landet er 
det tradisjon for pinsebål, og over det 
ganske land feires kjærligheten denne 
populære vigselshelgen. Pinse i kirken 
forbinder jeg stikkord som uro, for-
ventning, pust, liv, bevegelse, nærvær 
og nyskapelse. Men hva slags konsept 
er egentlig pinsea%en i kirken? Finnes 
det i det hele tatt steder den feires med 
en gudstjeneste? 

Til tross for at jeg har vært prest i 
mer enn femten år, og tilknyttet menig-
heter hele livet mitt, har jeg aldri vært 
på en pinsea%engudstjeneste. Kanskje 
er ikke det så merkelig. Harald Kaasa 
Hammer skriver i sin bok La tekstene 
tale, at «det er ikke kjent at det har vært 
feiret gudstjeneste på Pinsea%en siden 
denne dagen ble innført i 1977». Det 
betyr i tilfelle at det ikke er særlig tradi-
sjon å støtte seg på. Skal du ha gudstje-

neste denne kvelden, er du kanskje den 
første som har det!

Ser vi på de to andre store «høy-
tidsa%enene», har de noe ulikt preg. 
Jula%en tar vi feiringen helt ut og ven-
ter ikke på juledagen. Det er full fest fra 
høytiden ringes inn kl 17. Påskea%ens 
gudstjenester har tydeligere preg av 
stillheten før påskemorgen bryter frem; 
En forventning - et «ennå ikke», men 
«snart». Kirken holdes mørk, og ved 
midnatt tennes påskelyset, og oppstan-
delsen proklameres. Spørsmålet mitt 
er: er det full pinsefeiring fra lørdag kl 
17, eller bærer denne høytidsa%en, mer 
som påskea%en, preg av et «ennå ikke»?

Med støtte i prekenteksten tenker jeg 
det siste. Teksten sier: «Ånden var ennå 
ikke kommet, for Jesus var ennå ikke 
blitt herliggjort.» Så kan vi gjerne tillate 
oss å være i et «ennå ikke», men «snart» 
- modus denne kvelden. Pinsesalmene 
ville jeg likevel tjuvstarte på! (Se for-
slag)

GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

Salmeforslag: NoS 222, NoS 223, 027, 028, 029, Salmebokforslaget 242.
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PINSEFORVIRRING 
Det går nesten an å stille klokken etter 
avis-enqueter som i dagene før pinse spør 
folk på gaten hva kirken egentlig feirer 
denne deilige forsommerhelgen. Svarene 
er forutsigbare og mest sannsynlig de 
samme i år som i "or: «Folk» vet ikke det. 
Pinsen er ikke folkelig som julen, og har 
heller ikke kommet inn i bevisstheten vår 
via markeringer i barnehage og skole slik 
som påsken har gjort. Pinsen og pinsens 
temaer er ikke så tilgjengelige. Eller? Er 
det kanskje kirken som har sviktet litt 
her? For summen av pinsen er jo nettopp 
at den er allmenn - for alle. Ånden, da den 
kom, ble utøst over alle mennesker - jfr 
pinsefortellingen fra Apostelgjerningene: 
«En gang skal det skje, sier Gud, at jeg 
øser min Ånd over alle mennesker.» Apgj 
2/Joel 3:1. 

Ånden er kilden til liv (vannet som 
veller frem), og Ånden er lu%en vi pus-
ter inn. «Så nær som min pust er meg, 
så nær er du, ved Din Hellige Ånd», le-
ser vi i en bønn på sykehuset der jeg har 
mitt arbeid. Pinse handler om et nær-
vær vi kan erfare gjennom en så enkel 
og hverdagslig ting som å trekke pusten 
og drikke vann. Men så var det det, da, 
at ennå er det bare pinsea%en...

PÅ DEN SISTE DAGEN I 
DEN STORE HØYTIDEN
Tidligere var det Jesaias 55:1$ som 
var den gammeltestamentlige lesetek-
sten denne kvelden. Da !kk nettopp 
rausheten og den åpne invitasjonen 
være «oppvarmingsband» for pinse-

dag. «Kom alle tørste, kom til vannet! 
Dere uten penger, kom og kjøp korn og 
spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin 
og melk uten betaling!» Denne teksten 
er lett å knytte til det Jesus roper ut i 
evangelieteksten: «Den som tørster skal 
komme til meg og drikke! Den som 
tror på meg, fra hans indre skal det, 
som Skri%en sier, renne elver av le-
vende vann.» Det handler om over#od. 
I alle fall om nok til alle. Og om nåde 
nok, også til de som ikke har noe å vise 
for seg. 

Det som nå står som lesetekst fra 
GT, 2. Mos 24:3-11, handler om Sinai-
pakten: om paktsinngåelsen - om en 
pakt som blir inngått med alle - men 
der kun de utvalgte får være med opp 
på "ellet og se Gud. Av de jødiske 
festene er det Shavuot- festen i mai/
juni, som er til minne om da Gud ga 
Israelittene paktsboken. Jesus står i 
vår tekst frem på en annen fest, nem-
lig Løvhyttefesten, Sukkot, som feires 
på motsatt årstid (september/oktober). 
Den er delvis en innhøstingsfest, dels til 
minne om israelittenes opphold i øde-
marken og dels en fest som feires i glede 
over Toraen. 

På den siste store dagen i løv-
hyttefesten, hentet prestene vann i 
Siloadammen og bar det til tempelet. 
Ypperstepresten helte det over alteret 
til minne om vannet de !kk fra klip-
pen under ørkenvandringen. Under 
vannseremonien sang folket fra Jesaja 
12, 3: «Med glede skal dere øse vann 
fra gledens kilder». Det er antagelig 
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denne gamle vannseremonien fra tem-
plet Jesus knytter an til. Vannet er like 
viktig for livet som pusten. Vannet som 
metafor kan stå for kaosmakt og ren-
selsesmiddel, men her: livsnødvendig 
drikke og et bilde på noe som er leven-
de og som gir liv.

På slutten av løvhyttefesten, og på 
vår pinsea%en, tar Jesus tak i vannet 
og tolker det nye som skal komme ved 
å knytte an til det gamle. Pinsea%ens 
tekster rammer inn kvelden i spennet 
mellom det gamle og det nye; Sinai-
tradisjonen, løvhyttefesten, gamle for-
tellinger og nye fortellinger, gammel 
pakt og ny pakt. 

TIL GUDSTJENESTEN - 
NOEN ANSATSER
Kveldsgudstjenester gir litt større spil-
lerom enn høymessen. Hva med å la 
vannet være et hovedtema denne kvel-
den? Fyll døpefonten. Kan du #ytte 
den, la den stå nær der folk sitter. 
Moses stenker o$erblodet over folket. 
Ta vann i hånden din og kast det ut over 
folk - minn dem om deres dåp. Eller la 
dem som ønsker det komme frem og 
stikke hånda si i vannet og tegne seg 
med korstegnet. Kanskje kan man legge 
veien om døpefonten på vei til natt-
verden: En påminnelse om dåpen. En 
påminnelse om tilhørighet. Det er den 
gamle pakt og den nye pakt, det er vann 
og blod, det er de få, eller de mange - og 
endelig alle.

Kanskje går det an å lage gudstjenes-
ten ut fra noen spørsmål: Hıva tørster 
vi etter/hva lengter vi etter? Hva er det 
som berører oss og gir oss glimt inn i 
det ubegripelige? Apropos perspekti-
vet «ennå ikke helt pinsedag»: Hva er, 
eventuelt hvor er, mulighetene i det som 
ennå ikke er oppfylt, i det som er mate-
riale for våre drømmer, våre bekymrin-
ger, i alt som ennå ikke er realisert? 

Det som ikke er begripelig for oss, 
kan vi likevel berøres av. Er det mulig 
med en form for «jording», der det vi 
berøres av, men ikke kan gripe, like-
vel kan forankres i hverdagslivet vårt? 
Hvordan kan hverdagene næres av vår 
tilhørighet, av nåden, av lu% og vann, 
pust og drikke? Martin Lønnebo har 
sagt: «Den vanligste av alle livsløgner er 
denne: at det store ikke kan !nnes i det 
lille og hverdagslige». Ja, det er en livs-
løgn. Eller - i alle fall en grundig mis-
forståelse. For nettopp i det lille !nnes 
det store. Der leves livet. Og pinsedag, 
som nå er like ved å hende, handler om 
et nærvær i alle tider, alle steder, og må 
slik henge uløselig sammen med det vi 
kjenner som hverdag: Ånden, livet, be-
vegelsen, alt !nner sted i det alminne-
lige, hverdagslivet. Så kan vi leve midt 
i livet og samtidig stå på hellig grunn 
med det som er realisert, og det som 
ennå ikke er oppfylt - slik Heidi Strand 
Harboe setter så !nt ord på i salmen 
Bortom rom og tid og tanke:
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«Jesus, ver i mine dager, 
i alt livet som kjem mot meg,
ver i mine glade timar, 
mine skjelvande sekund. 
La meg leva sterkt og nakent, 
våga sjå og våga høyra, 
våga leva midt i livet, 
våga trå på heilag grunn.»

«Det "nns en mycket liten ikon
 i familjens kök. Den är inte på
något sätt iögonenfallande men 
den "nns där. På en minimal 
avsats, en list där mamman 

en gång av en impuls ställde den. 
Nu vill hon inte vara utan den. 
Den "nns där som en påminnelse 
och en inbjudan. Som en blick 
som ser henne. När hon ser 
på den går hennes tankar till 
Jesus och hon minns att han 
är närvarande. I hennes liv, i 
deras kök. I den alldeles vanliga 
vardagen. Någon gång händer det 
att hon tar den i sina händer 
och bär den en stund. Som en bön.» 

(Bönboken, tradition och liv). ■
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ETTERFØLGELSE 
Pinsedag – Søndag 27. mai 2012
Prekentekst:  Joh 14, 15-21
Lesetekster: 1 Mos 1, 1-5, Apg 2, 1-11 eller 1 Kor 12,12-13
Fortelletekst:  Apg 2, 1-18

Thomas Wagle
Sjømannsprest i London 
thomas.wagle@sjomannskirken.no

I det siste har jeg plukket opp igjen 
en gammel helt fra studietiden: Dietrich 
Bonhoe$er. På mellomfaget i kristen-
dom på TF var det Bonhoe$ers Motstand 
og hengivelse jeg var opptatt av. Nå i det 
siste har jeg lest den utmerkede biogra-
!en: Pastor, Martyr, Prophet, Spy av Eric 
Metaxas, og ikke minst Etterfølgelse som 
er et av hovedverkene til Bonhoe$er og 
som han skrev da han var lærer på pre-
steseminaret Finkenwalde på 30-tal-
let.   Begge bøkene handler om etterføl-
gelse: Boka etterfølgelse er nesten som en 
slags lærebok  i hva det vil si å følge Jesus i 
vår tid. Biogra!en er en bok som forteller 
om en mann som gjorde som han lærte, 
han fulgte Jesus og ble til slutt martyr for 
sin tro. Bonhoe$er var en svært begavet 
teolog og hvis han hadde villet kunne han 
helt sikkert satset på et sikkert og trygt 
professorat i teologi i Tyskland. I stedet 
valgte han både åpent og skjult å bekjem-
pe nazi-Tyskland fra Hitler tok over mak-
ten i 1933 og gjennom hele krigen. Åpent 
kjempet han mot nazistene både fra pre-

kestolen og blant annet ved å være med å 
sti%e Bekjennelseskirken etter at den tys-
ke kirken hadde gjort knefall for Hitler. 
I det skjulte kjempet han mot Hitler ved 
å være spion i Abwehr og ved å være en 
av hovedmennene bak 20.juli-attentatet 
mot Hitler (det såkalte Valkyrie-plottet). 
For Bonhoe$er handlet motstanden mot 
Hitler ikke først og fremst om en politisk 
kamp. For ham handlet det alltid først og 
fremst om å følge Jesus. Bonhoe$er så på 
nazismen som den inkarnerte ondskap – 
Satans verk rett og slett, og han følte seg 
kallet til å kjempe på Guds side i kampen 
mot det onde. I denne kampen var han 
villig til å ofre alt. Til slutt ble han mar-
tyr for sin tro da han ble henrettet den 9. 
april 1945 bare uker før freden.

Kanskje var det fordi jeg akkurat had-
de lest Etterfølgelse, men det første jeg 
tenkte på da jeg leste Joh 14, 15-21 var at 
denne teksten handler om etterfølgelse. 
Det handler om hva det kreves av meg og 
deg for å følge Jesus.  Allerede den første 
setningen kan peke i denne retningen: 
«Dersom dere elsker meg, holder dere 
mine bud.» Siste setning i perikopen 
gjentar samme perspektiv:   «Den som 

GUDSTJENESTEFORBEREDELSE
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kjenner mine bud og holder dem, han er 
det som elsker meg. Og den som elsker 
meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal 
elske ham og åpenbare meg for ham.» I 
det følgende vil jeg gi noen perspektiver 
på Joh 14, 15-21 ut fra det Bonhoe$er 
skriver om å følge Jesus i Etterfølgelse.

«Den som kjenner mine bud og holder 
dem, han er det som elsker meg. Og den 
som elsker meg, skal min Far elske.» For 
oss lutheranere smaker det kanskje litt av 
gjerningsrettferdighet i det Jesus sier her. 
Er det slik at Gud bare elsker de som hol-
der hans bud. Hva skjedde med at Gud 
er kjærlighet? Hva skjedde med nåden 
alene? Etter å ha lest Etterfølgelse føler jeg 
meg ganske sikker på at Bonhoe$er ville 
ha fnyst av slike innvendinger: Han ville 
ha sagt at vi har misforstått Luthers nå-
delære fullstendig. Det første kapitlet i 
Etterfølgelse handler nettopp om at han 
tenker at store deler av kirken har misfor-
stått Luthers lære om nåden alene og at 
dette har fått katastrofale konsekvenser. 
Misforståelsen av Luthers nådelære har 
ført til at kirken i årevis har forkynt det 
Bonhoe$er kaller billig nåde: Dette er 
nåde på billigsalg. Nåde som ikke koster 
noe. Det er nåde som læresetning, som 
prinsipp, som system som ikke har noe 
med den enkelte av oss å gjøre. Billig nåde 
er nåde uten etterfølgelse: Siden Jesus har 
betalt for våre synder en gang for alle stil-
les det ingen krav til oss. I og med at ingen 
kan gjøre noe fra eller til i forhold til sin 
egen frelse og at Guds nåde uansett utret-
ter alt av seg selv kan alt egentlig bare fort-
sette som før. Der den billige nåden for-

kynnes er det ingen grunn for oss syndere 
til å angre våre synder. Den billige nåden 
rettferdiggjør synden, ikke synderen. Det 
er egentlig ingen grunn til å følge Jesus i 
det hele tatt. Det er bare å klynge seg til 
nåden, så går alt bra. Bonhoe$er kaller 
billig nåde for vår kirkes døds!ende. Mot 
dette setter han det han kaller den dyre 
nåden. Den dyre nåden er dyr fordi den 
kaller mennesket til etterfølgelse, den er 
nåde fordi den kaller oss til å følge Jesus 
Kristus. Den er dyr fordi den fordømmer 
synden, og nåde fordi den rettferdiggjør 
synderen. Den dyre nåden er nåden som 
resultat mens den billige nåden er nåde 
som premiss. Den dyre nåden mottar 
man etter å ha gjort det man har kunnet 
for å følge Jesus, mens den billige nåden 
har man på forhånd slik at man strengt 
tatt ikke trenger å følge Jesus i det hele tatt. 
Den nåden Luther opplevde var den dyre 
nåden, skriver Bonhoe$er. Han kjempet 
både med seg selv og sin Gud og hadde 
ingen lettvint vei til nåden. Dessverre ble 
det ikke Luthers egen forståelse av nå-
delæren som har blitt bragt videre. Den 
fortolkningen av nådelæren som har gått 
seirende ut av reformasjonshistorien er 
dessverre en forståelse av Nåden alene 
som fritak fra lydigheten mot Jesu bud 
her i verden.

Jeg må si at det har vært interessant for 
meg å lese Bonhoe$ers tanker om billig 
nåde. Det har ført til en aldri så liten selv-
ransakelsesprosess: er jeg en sånn som 
forkynner billig nåde? Er det slik at jeg i 
mine prekener ender opp med å forkynne 
nåden mer som allmenn læresetning løs-
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revet fra levd liv, nåde på billigsalg, nåde 
fullstendig blottet for krav? Jeg vet ikke, 
men jeg må si at jeg på en måte følte meg 
tru$et. Jeg tror ikke jeg har hatt mange 
prekener der jeg har koblet etterfølgelsen 
opp mot nåden. Derimot har jeg holdt 
titalls prekener om nåden alene og Guds 
ubetingede kjærlighet med rom for alle. 
Og det står jeg selvsagt for: Prekener 
om ubetingede kjærlighet og nåde må 
vi fortsette å holde. Spørsmålet er om 
ikke pendelen har gått for langt i den 
ene retningen, at vi har glemt perspek-
tivet om etterfølgelsen som også hører 
med. Det som i hvert fall er sikkert er at 
pendelen hadde gått altfor langt i denne 
retningen i den tyske kirke på den tiden 
Etterfølgelse ble skrevet. Bonhoe$er sti%et 
Bekjennelseskirken i protest mot den tys-
ke kirken fordi den tyske kirken forkynte 
Guds kjærlighet fra prekestolen samtidig 
med at den lukket øynene for det forfer-
delige som nazistene stelte i stand rett 
utenfor kirkedøra. Guds kjærlighet og 
nåde var redusert til et prinsipp og kir-
ken hadde sluttet å være en etterfølgende 
kirke.

Jeg skal ha kon!rmasjonsgudstjeneste 
på 1. pinsedag i år. Jeg tipper jeg kommer 
til å ende opp med en klassisk preken 
som handler om Guds kjærlighet og at 
Gud elsker kon!rmantene akkurat slik de 
er, slik jeg pleier å gjøre når det er kon!r-
masjonsgudstjeneste. Dette er et hoved-
budskap jeg ønsker at kon!rmantene skal 
ha med seg fra kon!rmasjonstiden. Men i 
år tror jeg at jeg i tillegg vil ha med et ster-
kere etterfølgelsesperspektiv i prekenen. 

Ikke sånn at det ender med loviskhet og 
gjerningsrettferdighet, men rett og slett 
fordi jeg tenker at etterfølgelse og nåde 
henger sammen. Jesus forkynte Guds 
kjærlighet og nåde, men han sa også gang 
på gang: Følg meg! Det er en denne kob-
lingen mellom nåde og etterfølgelse vi 
møter igjen i vår perikope, der Jesus sier: 
«Den som kjenner mine bud og holder 
dem, han er det som elsker meg. Og den 
som elsker meg, skal min Far elske. Ja, 
også jeg skal elske ham og åpenbare meg 
for ham.»

Bare en kommentar til slutt til dere 
som lurer på hvor det har blitt av Den 
hellige ånd her på 1. pinsedag? Når 
Bonhoe$er snakker om etterfølgelse har 
dette absolutt med Den hellige ånd å gjø-
re. Akkurat som nåde ikke handler om en 
læresetning, prinsipp eller system, men 
om levd liv, så handler etterfølgelse om 
møtet med den levende Gud, om møtet 
med Den Hellige ånd. Å bestemme seg 
for å følge Jesus er ikke det samme som 
å skulle bestemme seg for å slutte seg til 
en knippe idéer eller til et verdisystem. Å 
følge Jesus er noe man bestemmer seg for 
når man har møtt Jesus, sier Bonhoe$er. 
Jesus sa følg meg! Og disiplene lot gar-
nene ligge og fulgte ham. Ikke fordi de 
hadde tenkt seg så nøye om, men fordi 
de hadde møtt Guds sønn. Etterfølgelse 
er svaret på møtet med Guds sønn. Det 
er svaret på møtet med Guds nåde. Guds 
sønn kan vi møte i dag også. Han har ikke 
latt oss bli igjen som foreldreløse barn. 
Han lever, han elsker oss og han er kom-
met til oss som Den hellige ånd.           ■
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Å BLITT DRATT TIL GUD 
2. pinsedag – Mandag 28. mai 2012
Prekentekst:  Joh 6, 44-47
Lesetekster: Jes 44, 3-5, Apg 11, 19-26
Fortelletekst:  Matt 14,22-34

Kenneth Hansen
Prostiprest i Nord-Gudbrandsdalen 
kenneth.hansen@sel.kirken.no

På samme tid som jeg arbeider med 
denne tekstgjennomgåelsen for andre 
pinsedag, arbeider jeg med de nært 
forestående påskegudstjenestene. Det er 
spesielt å jobbe med to av de store høyti-
dene på samme tid, men det gir også en 
mulighet til å se det store bilde. Andre 
pinsedag blir kanskje ikke feiret alle 
steder; så vidt meg bekjent har mange 
menigheter gudstjenester på sykehjem 
og eldresentre, og da anvendes kanskje 
tekster for første pinsedag. Det har blitt 
litt sånn med disse «andre dagene» – de 
blir ikke alltid gjennomført i kirkene, og 
det er litt synd. Man må selvsagt besøke 
institusjonene i høytidene, men det gjør 
at en del tekster ikke blir jobbet med 
og forkynt. Tekstene på disse dagene er 
o%e spennende - ta bare andre juledag, 
Stefanusdagen, som er en fantastisk 
mulighet til å rette fokus på de forfulgte 
og undertrykte kristne søsken i mange 
land, men allikevel blir denne dagen 
ikke markert overalt. Sånn er det nok 
også med andre pinsedag, men teksten 

denne dagen er en veldig #ott tekst, så 
det er all grunn til å se litt nærmere på 
den. 

TIL TEKSTEN
Dagens perikope be!nner seg i Johannes 
evangeliet kapittel 6, hvor Jesus beskri-
ver seg som «Livets brød». Det er Jesus 
og troen på ham som virkelig metter 
menneskers behov, og gir verden liv. 
Hans sammenlikning med brødet fra 
himmelen, manna, som fedrene spiste i 
ørkenen, gjør at en del av de jødiske lyt-
terne «murrer» og kommenterer ganske 
sarkastisk Jesu lave status som en snek-
kers sønn. Prekenteksten andre pinse-
dag er Jesu svar til disse «murrerne». 

«Ingen kan komme til meg uten at Far 
som har sendt meg, drar ham, og jeg skal 
reise ham opp på den siste dag». Det er 
altså en helt fysisk og konkret handling 
som skjer! Gud skal handle i det enkelte 
liv; dra ham til seg. Det dreier seg altså 
ikke om hvordan jeg personlig kan kom-
me nærmere Gud, jeg blir dratt til ham! 

Folket som følger Jesus er stort sett all-
tid opptatt av hvordan man skal te seg i 
ulike situasjoner, og også forut for denne 
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perikopen har samtalen dreiet seg om 
dette; «Hvilke gjerninger er det da Gud vil 
vi skal gjøre?» (v. 28), men Jesus avviser at 
det handler om gjerninger, men om tro! 
Så enkelt forteller Jesus det; «Dette er den 
gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på 
ham som Gud har sendt». Og det er Gud 
som handler, det er Gud som drar oss til 
Jesus. Initiativet ligger hos Gud – og i v. 46 
understrekes det at dette gjelder alle men-
nesker, for det er kun Jesus Kristus som 
er den eneste «som er fra Gud, har sett 
Far». Denne universelle sannhet blir også 
understreket i leseteksten fra Apostlenes 
gjerninger, der det fortelles om hvordan 
den kristne tro sprer seg til mange land 
og områder. Dette gir også bilde på den 
evigvarende e$ekten av dette budskapet. 
Det fortsetter å spre seg fra land til land, 
og fra hjerte til hjerte også i 2012. 

Som vanlig presiserer Johannes hva 
han mener med innledningen «Sannelig, 
sannelig». Dette skjer to ganger i dette ka-
pittelet. Først da han understreker at det 
ikke var Moses som gav folket brød, men 
Faderen, og når han slår fast at «Den som 
tror, har evig liv». Ganske enkelt i grunn; 
alt som kreves av oss er å tro, og den som 
tror har evig liv. Dette er selvsagt ikke lett 
i praksis, men i prinsippet så er budska-
pet som kommer i dagens tekst klart og 
vakkert; og absolutt en pinsefortelling 
som bør formidles ut. 

PINSEN OG DÅPENS TRYGGHET
«Jeg øser min Ånd over din ætt» står 
det i Jesaja 44, v. 3. Det handler om 
Pinse, og det handler om Den hellige 

ånd. Det er den som drar oss til Jesus. 
Olav Skjevesland gir i sin bok Ord til 
tro1 et bilde fra kirkefader Ireneus: 
«Treenigheten er en skikkelse med to 
armer: Sønnen og Ånden er å ligne 
med to hender som søker å trekke men-
nesker inn i Faderens favn». En utrolig 
#ott tanke! Og dette lø%e om å bli dratt 
til Gud, det ble gitt oss i vår dåp. Å bli 
dratt inn i Faderens favn gir et bilde 
av en varme, omsorg og trygghet som 
jeg tror mange foreldre nettopp søker 
i dåpens nåde kilde. Jeg tror helt ærlig 
at indirekte er det dette som ligger bak; 
og selv om tradisjon også nok spiller en 
rolle, er tanken om at barnet som be-
skyttet, både i denne verden, men også 
den neste viktig. Dette er budskapet i 
pinsen, og hvis det er dåp denne dagen, 
bør det være fokuset. Det å bli dratt er 
virkelig en he%ig fysisk handling. For 
en som mer eller mindre er interessert i 
fotball kommer fort bilde om å bli dratt 
ned – for å hindres i slå den pasningen 
eller løsne det skuddet. Så når jeg hø-
rer at jeg blir dratt mot Jesus, er det en 
intens handling, og det sier meg at det 
gis heller ikke opp. Jeg skal til Herren. 
Det vitner om en stor kjærlighet, og gir 
trygghet og visshet om at det handler 
ikke om at jeg skal være perfekt. Jeg, vi 
blir allikevel dratt til Herren, så Jesus 
kan reise oss opp på den siste dag. Det 
kan noen ganger være sånn at vi men-
nesker er redd for å falle bort fra Gud, 
fra å være under hans velsignelse – og 
da er det betryggende og godt å tenke at 
vi blir dratt mot ham, mer eller mindre 
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frivillig, kanskje? En av de kristne klas-
sikere, spesielt i Norden, er Bo Giertzs 
Steingrunnen. Her er det #ere fortellin-
ger om prester som føler at de glir bort 
fra Gud, men de blir på, o%e uforklar-
ligvis, dratt tilbake. 

Pinsen er forøvrig en høytid som hav-
ner i bakgrunnen av jul og påske. Jeg må 
innrømme at når jeg var liten, og før min 
vandring langs de lysere stier, var pinsen 
bare en frihelg. Det tar litt tid å forstå 
og sette seg inn i pinsen; og det tror jeg 
handler mye om at det er mye vanskeli-
gere å snakke om Ånden som virkelighet, 
enn det er med skapelse og Kristus fortel-
lingen. Men pinsen er viktig i vår forstå-
else som kirke – her er vår begynnelse. 
Dagens prekentekst er ordentlig evange-
lisk; det er en universell tro, som kan nå 
alle og er til for alle. Dette setter i alle fall 
betydningen av vårt arbeid som kirke inn 
i et større perspektiv – inn i et økumenisk 
perspektiv. Derfor er det jo en mulighet 
for prostier der det ikke er vanlig å feire 
denne dagen, å tenke felles, og lage en 
gudstjeneste på ett sted. Dette gir mulig-
heter for å vise samhold, og samtidig vise 
at vi ikke kun driver kirke på et spesielt 
område, men at vi er del av noe større. 

Svenskene har satt overskri%en 
«Åndens vind over verden» på denne da-

gen2. Budskapet om at den som tror har 
evig liv skal fortsette å spres. Gud har tatt 
initiativet til å dra oss mennesker til seg. 
Dagen i dag gir mulighet til å formidle 
solidaritet og fellesskap, noe som nok er 
viktig å gjøre i et stadig mer #erkulturelt 
samfunn. 

TIL DAGEN
 � Marker andre pinsedag, og 
bruk denne teksten! Hvis kirken 
begynner å kutte i pinsehøytiden, 
hva skjer med den da?

 � Teksten formidler en stor kjærlighet 
og trygghet. Vi blir dratt mot 
Herren av Den hellige ånd – som er 
pinsens store budskap.

 � Troen er universell. Den når ut 
til alle, og derfor kan løsningen 
være å ha en fellesgudstjeneste i 
prostiet. Det løser en del logistikk, 
og det økumeniske samholdet blir 
tydeligere. Kanskje invitere noen 
inn? 

Litteratur
Skjevesland, Olav. 2011. Ord til tro. Oslo: Verbum

Fotnoter:
1: Skjevesland, Olav. 2011. Ord til tro. Oslo: Verbum
2: Ibid ■
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SE & SKJELNE

Treenighetssøndag – Søndag 3. juni 2012
Prekentekst:  Luk 10,21-24
Lesetekster: 1 Mos 18,1-8, Rom 11, 33-36
Fortelletekst:  Apg 9,1-19

Ole Andreas Holen
Pilgrim                                                 
oleaholen@hotmail.com

TIL EVANGELIETEKSTEN 
Noen kryssreferanser:

Jesus jubler i den hellige ånd.  
v. 21 «I samme stund jublet han i Den 

hellige ånd»  
For Lukas er den hellige ånd selve 

protagonisten i evangeliet og i apost-
lenes gjerninger. Fra evangeliets første 
kapittel blir Maria gravid når engelen 
sier at «Den hellige ånd skal komme over 
deg, og Den høyestes kra% skal overskygge 
deg.» Fra tempelets aller helligste profe-
terer engelen for presten Sakarja om den 
kommende døperen Johannes:  «helt fra 
mors liv skal han være fylt av Den hel-
lige ånd.». Hans kone Elisabeth blir fylt 
av den hellige ånd ved Marias ankomst;  
«da lyden av din hilsen nådde øret mitt, 
sparket barnet i magen min av fryd». 
Det er ånden som skaper liv og glede, 
og livsgleden kommer spontant til ut-
trykk i Marias lovsang «min ånd fryder 
seg i Gud, min frelser.» Ånden gir seg til 

kjenne ved livsgleden, derfor jubler også 
Jesus i den hellige Ånd. I Peters tale på pin-
sedagen i Acta 2 tror tilskuerne at disiplene 
er fulle, mens Peter forklarer den spontane 
livsgleden som en oppfyllelse Joels profet-
ord; v.  17 «I de siste dager skal det skje, sier 
Gud at jeg øser ut min Ånd over alle men-
nesker.» Peter leser Kong Davids salme 16  
som en Messiasprofeti; 31 «Derfor så han 
inn i fremtiden og talte om at Messias skulle 
stå opp.» 

Det er en spontan livsglede over opp-
standelsen. Og når Lukas legger Davids 
lovsang i Jesu munn i Peters tale, slik at 
den lyder for tilhørerne, så er det den 
hellige ånd i virksomhet, som en smit-
tende glede. «døden var ikke sterk nok til 
å holde ham fast!», sier Peter; og siterer 
David salme 16 ( Acta 2.26 – 28): 

26 «Derfor gledet mitt hjerte seg, og 
min tunge jublet og selv kroppen skal slå 
seg til ro med håp. 27 For du skal ikke 
forlate min sjel i dødsriket og ikke la din 
hellige se forråtnelse. 28  Du har lært meg 
å kjenne livets veier og du skal fylle meg 
med glede for ditt ansikt.» Les gjerne pa-
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rallellen i  salme 16 v.10: «hos deg er glede 
i over!od,  fryd uten ende ved din høyre 
hånd.»

Jesu lovprisning, hans jubel i den hel-
lige ånd, står mellom hans mor Marias 
lovssang ved unnfangelsen og Peters tale 
på pinsedagen. Det er ånden som fyller, 
som kommer over, som leder, som gir 
ordene og som virker. For Lukas er ikke 
ånden noe som kommer først på pinse-
dagen, den har vært virksom hele tiden, 
i skri%ene, i profetene, og salmene. Og 
den virker i den som hører evangeliet, og 
den erfares i livsgleden over skapelsen, 
frelsen og oppstandelsen.  

Jesu jubel (v. 21.b) «du har skjult dette 
for vise og forstandige, men åpenbart det 
for umyndige små» er gjenlyd av hans 
mor Marias lovsang: 51 «Han gjorde 
storverk med sin sterke arm; han spredte 
dem som bar hovmodstanker i hjertet.  52 
Han støtte herskere ned fra trone  og lø%et 
opp de lave.» Lukasevangeliet setter mot-
satt fortegn mellom makt og forstand, 
mellom det skjulte og det åpenbarte, de 
som ser og de som ikke ser eller hører. V. 
24: «Mange profeter og konger ville gjerne 
se det som dere ser.» Men det er likhets-
tegn mellom Jesu jubel i den hellige ånd 
der han sier; Salige er de øyne som ser det 
dere ser! Og i Joels profeti i Peters tale på 
pinsedagen: Deres sønner og døtre skal 
profetere,de unge skal se syn, og de gamle 
skal drømme drømmer. 18  Selv over mine 
slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse 
ut min Ånd, og de skal tale profetisk. Slik 
gjør Lukas Marias bebudelse til en pro-
feti, v48 «For han har sett til sin tjeneste-

kvinne i hennes fattigdom».  
Lukasevangeliet har et omvendt 

maktbegrep. I lignelsen om det store 
gjestebudet (Lukas 14.21) forteller Jesus 
hvordan husherren blir sint når de inn-
budte uteblir og befaler tjeneren: «Gå 
straks ut på byens gater og torg og hent inn 
de fattige og uføre og blinde og lamme». 
Paulus tar Jesu ord om de umyndige små 
helt konkret( 1. Kor. 1.25 – 31); 27 «Men 
det som i verdens øyne er dårskap, det ut-
valgte Gud for å gjøre de vise til skamme, 
og det som i verdens øyne er svakt, det ut-
valgte Gud for å gjøre det sterke til skam-
me. (…) 30 Dere er hans verk i Kristus 
Jesus» Evangeliet om Kristus har en om-
vendt logikk av «makten rår», samtidig 
er Gud suveren selv i sin avmektighet. ; 
(1 kor. 1. 25). «For Guds dårskap er visere 
enn menneskene, og Guds svakhet er ster-
kere enn menneskene».

v. 24 har parallell hos Matteus 13. 
16 (10 – 17), Jesaias profetord forklarer 
hvorfor Jesus taler i lignelser(v.14); «Dere 
skal høre og høre, men ikke forstå, se og 
se, men ikke skjelne!». Motmakten ligger 
i kunnskapen, den som de ikke makter 
erfare. Å skjelne er en vurdering utover 
det sanselige i å se noe, de forblir like-
gyldige fordi budskapet ikke har noen 
klangbunn; «15  For dette folkets hjerte 
er blitt fett, tungt hører de med ørene, og 
øynene har de lukket til» i motsetning til 
Jesu disipler, de utvalgte; «Dere er det 
gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, 
men dem er det ikke gitt.»

Temaet se og skjelne åpner for en sy-
nets teologi. På treenighetsdagen leser 



nn

NYTT 
NORSK 
KIRKE 
BLAD

- 59 -

vi fortellingen om Abraham som vert-
skap for Guds tre utsendinger. I en al-
legorisk tradisjon er disse tre !gurativt 
forstått som treenigheten. Den russiske 
ikonmaleren Andrej Rubljov fra 1400 
tallet har gjengitt treenigheten allegorisk 
i sitt verdenskjente ikon. I bakgrunnen 
skimtes et tre, allegorisk for eikelun-
den i Mamre. I Andrei Tarkovskys !lm 
om Andrej Rubljov går ikonmaleren 
igjennom en dyp krise når Tartarene 
invaderer Russland. Mongolenes her-
jinger forteller om en gudløs verden. 
Andrej blir en apatisk og taus tilskuer. 
Klokkestøperens sønn utgjør siste scene 
i !lmen. Det må støpes ny klokke i ka-
tedralen, men klokkestøpermesteren er 
død. Sønnen påstår at han er den eneste 
som kjenner mesterens hemmelighet. 
Etter han møysommelig prosess lø%ets 
den enorme støpte kirkeklokken ut av 
den brente leiren, og ved lyden av klok-
kens dype klang faller gutten sammen 
i gråt i munken Andrej sitt fang. Min 
gjerrige far gav meg aldri hemmelig-
heten! Sønnen har håpet uten å ha sett, 
trodd uten å vite, skapt uten å ha blitt 
overgitt hemmeligheten. Men Andrej, 
som har fått all kunnskap  om ikonma-
leriets hemmeligheter, slik russerne en 
gang !kk det fra Bysants og grekerne 
i Hagia So!a, har ikke hatt ånden over 
seg. Klokkestøperens «jeg tror, hjelp 
meg i min vantro!» (uten at han sier 
det!) får Andrej til å male treenigheten, 
og fullføre freskene i katedralen.  

EKSKURS: CINEMATOGRAFI 
SOM IKONOGRAFI. 
I den ortodokse tradisjon er bilde og 
ord sidestilt som hellige. I vår refor-
merte tradisjon står ordet alene. Det er 
et tap å tro at ikke ånden virker gjen-
nom kunsten. Jesu lignelser er jo bil-
ledlige. Ikonoklasmen baner vei for 
fundamentalisme og overgrep. Filmens 
aktuelle historiske kontekst var ikono-
klasmen under Sovjetsamveldet, der 
ikonene ble brent. Selve !lmprosjek-
tet kaller Tarkovsky sculpting in time. I 
den grad ikonogra!en lar seg overføre 
til levende bilder, kan !lmens form el-
ler genre være det Paul Schrader (!lm-
manus til Martin Scorsece Taxi Driver, 
Raging Bull og Last Temptation of Christ) 
kaller Trancendental style in !lm. 
Middelalderens Russland under troløse 
prinser og tartarens skjending av det 
hellige er !lmet i sort og hvitt. Rubljovs 
ikoner i !lmens siste sekvens er endelig 
i farver. Den første delen er i Schraders 
genre Trancental style -  dispare, en hver-
daglivets trøstesløse monotoni og gjen-
tagelse. Den siste delen kaller han stasis! 
Lek med ord;  Den religiøse ekstase eller 
som her i  ikonostasen. Gud er i verden, 
han må bare skjelnes fra løgnaktig skyg-
gespill. Kristus møter oss som panto-
krator i katedralens kuppe. Han ser oss 
i dette livet, slik vi kan skjelne skjønnhe-
ten i det det som for verden er verdiløst. 
Verdien av våre egne og andres liv. ■
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VÅGE Å FØLGE ETTER

2. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. juni 2012
Prekentekst:  Joh 3, 26-30
Lesetekster: Salme 67, 2-6, Gal 3, 23-29
Fortelletekst:  Apg 8, 26-40

Stine Kiil Saga
Kapellan i Haslum                                                  
stine_ks@yahoo.no

I versene før dagens prekentekst 
kan vi lese at disiplene og Jesus dro til 
Judea og at han ble en tid sammen med 
dem og døpte. Johannes døpte også – i 
Ainon ved Salim – «for det var så mye 
vann der». Jeg liker disse «funfactsene» 
og jeg synes de er o%e gode utgangs-
punkter for prekener fordi de synlig-
gjør det menneskelige både ved Jesus 
og de som skrev om ham. Det er altså 
dåp som er konteksten for dagens tekst, 
hvor disiplene til Johannes kommer i 
diskusjon med en jøde om renselsen 
(v.25). I de nye tekstrekkene er dagens 
prekentekst #yttet fra 2.tekstrekke og 
4.søndag i advent til treenighetstiden 
og rett etter pinse.

Å HØRE TIL I EN SAMMENHENG
I sin bok «Tanker for en søndag» skri-
ver Paul Leer-Salvesen om dagens pre-
kentekst. Der poengterer han at selv om 
Jesus er enestående, hører han likevel 

til i en sammenheng, en kontekst. «Det 
var skikkelser før Jesus som kritiserte 
samtidens religionsutøvelse og mam-
mondyrkelse og som talte om bot og 
omvendelse og nytt liv. Johannes døpe-
ren er en av disse viktige forløperne». 
Dette bekre%er også Jesus i Matteus 11, 
11 der han gir Johannes et svimlende 
kompliment «Blant dem som er født av 
kvinner, har det ikke stått fram noen 
større enn døperen Johannes». 

Johannes og Jesus var knyttet 
sammen selv før deres fødsel. Engelen 
forteller Sakarja i Lukas 1,17 at «Han 
skal gå i forveien for Herren […]». Det 
er noe med de som har gått foran. I ju-
bileumsåret 2011 for ordinasjonen av 
Ingrid Bjerkås i 1961 ble boken «Hun 
våget å gå foran» utgitt. På forsiden ser 
man et fantastisk bilde av Bjerkås, som 
kommer gående med snødekte "ell i 
bakgrunnen og en gjeng med barn og 
ungdom ved siden av og bak henne. Jeg 
skal på tur med kon!rmantledere den-
ne helga. Kanskje kan man snakke om 
de som har gått foran oss denne sønda-
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gen? Vi trenger alle gode forbilder og å 
vite hva det er ved disse gode forbilde-
ne og lederne vi har møtt for å utvikle 
både lederidealer og oss selv. Både som 
formelle og uformelle ledere. Johannes 
er en spennende leder. Han var en av de 
som har gått foran. Hva er en god le-
der? Hvordan kan man våge å gå foran 
andre? Andre som til og med kanskje 
er større og viktigere enn en selv, eller 
vil bli det?

EN RAKRYGGET, 
UBESTIKKELIG LEDER
I kronikken «En rakrygget, ubestik-
kelig leder» om ledelse og Lysbakken-
saken i A%enposten 15.mars skriver 
seniorpartner i Hopland lederrekrut-
tering & rådgiving, Steinar A. Hopland 
at det viser seg at «det fundamentet en 
får mer av på søndagsskolen enn på 
handelshøyskolen, er det som står seg 
best ute i bedri%ene og våre tallrike de-
partementer.» Uavhengig av hva man 
mener om Lysbakken-saken synes jeg 
dette er spennende lesning fra en som 
jobber med lederrekruttering. Han po-
engterer at før karakteriserte man en le-
der ved å si at dette var mannen (!) som 
kunne mer enn sin katekismus, men at 
det verken i den norske kirke eller an-
dre steder ber kandidater å leve opp til 
bibelske grunnverdier. Selv er han helt 
overbevist om at den helt grunnleggen-
de plattformen er det viktigste man har. 

Hopland skriver videre i sin kro-
nikk at i undersøkelser om ledelse er 
det følgende verdier og kvaliteter som 

verdsettes blant de spurte: 1.Ærlighet, 
2. Rettferdighet, 3.Tillit, 4. Respekt. 
«Det er den oppriktige, som snakker 
og handler sant og har det samme bud-
skap i alle retninger som er den lederen 
som ønskes.» Hvordan kan det kristne 
fellesskapet hjelpe oss til det? Hvordan 
kan vi gi både unge og voksne grunn-
leggende verdier, en ryggmargsre#eks 
som gjør at vi snakker og handler sant 
og kan formidle evangeliet (og andre 
ting vi holder på med) troverdig?

HAN SKAL VOKSE, JEG SKAL AVTA
Uten at jeg er noen Johannes-ekspert, 
tenker jeg at forholdet mellom Johannes 
og Jesus sett i et slik perspektiv, er verdt 
å utforske. Det er et samarbeid og en 
måte å lede på som er et forbilde, ikke 
bare for toppledere, men for kon!r-
mantledere og helt vanlige folk. I leder-
trening for ungdom pleier jeg å trekke 
fram et ledelsesideal jeg lærte i leder-
trening i Ten Sing og KFUK-KFUM. 
Der så vi på trekanten for å illustrere 
ulike lederstiler. Den ene måten var 
pyramiden, der lederen var på topp og 
de man ledet var under. Den andre var 
(kanskje ikke overraskende?) trekanten 
slik den er i KFUK-KFUM logoen. En 
omvent pyramide med lederen i bunn 
som dyttet de andre framover og foran 
seg. Og det slo med i arbeidet med den-
ne teksten at det ikke kun var Jesus som 
var en slik leder. Johannes Døperen er 
et lederforbilde. En leder med en used-
vanlig raushet. «Dere er selv mine vitner 
på at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men jeg 
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er sendt i forveien for ham.» (v.27) Han 
la aldri skjul på at han var del av noe 
større enn han selv, og at han gikk i for-
veien. 

Johannes sitt utsagn «Han skal vokse 
og jeg skal avta» er kanskje det motsatte 
av hva vi er vant til å tenke. På alle kan-
ter leser vi om utvikling av oss selv på alle 
områder; åndelig, intellektuelt, kroppslig. 
Og når jeg hører om Märtas engler ten-
ker jeg o%e at de er eksempler på veldig 
introverte, selvsentrerte og individualis-
tiske livsanskuelser. For hvis det eneste 
stedet vi skal se, er inn i oss selv, tenker 
jeg at vi har et problem. Samtidig er det 
selvfølgelig viktig at vi ikke oppfordrer til 
selvutslettelse og en tolkning av Johannes’ 
utsagn som forsterker følelser av mindre-

verd, som mange i ulike kristne miljøer 
har opplevd. At vi ikke er verdt noe. At vi 
skal ofre oss helt. At målet helliger mid-
delet. Når det er sagt, tror jeg vi kan ut-
forske Johannes og et «Han skal vokse og 
jeg skal avta» på en sunn måte, der vi med 
trygghet i oss selv og vår verdi kan være 
med å gå foran. For i kirka handler det 
om å bane vei for det gode budskapet og å 
bygge mennesker opp. Om å lede ved å la 
andre bruke seg selv, sine egenskaper og 
utforske sin plass i verden. Det er i hvert 
fall det jeg vil gi til kon!rmantlederne jeg 
møter på min vei. En hjelp til å våge å gå 
foran, men også selv følge etter. For begge 
deler trengs!  ■
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SNAKK!

3. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. juni 2012
Prekentekst:  Joh 1, 35-51
Lesetekster: Jes 50, 4-5, Rom 8, 28-30
Fortelletekst:  Mark 10, 13-16

Hans Kristian Solbu
Prest i Sverresborg menighet, Trondheim                                                  
hans.kristian.solbu@kirken.trondheim.no

Det hendte noen ganger da jeg studerte 
teologi på 70-tallet at medstudenter sa 
til meg: «Snakk, Hans Kristian, snakk!”» 
Det var den gangen Vømmøl, Knutsen 
og Ludvigsen, Åge Aleksandersen m.#. 
slo igjennom: «Æ e trønder, æ, og her-
regud kor tø$ æ e!» Og det ble litt sånn 
at uansett hva jeg sa, så var det mor-
somt, - fordi jeg er trønder. Jeg skal ikke 
påstå at dette var noe som plaget meg 
veldig mye, men noen ganger ble jeg litt 
lei av at det stedet jeg kom fra bestemte 
hvordan folk oppfattet at jeg var.

Mange av oss er opptatt av å høre til 
et sted, ha røtter, ha identitet knyttet til 
et landskap, men noen ganger kan man 
føle at man blir låst fast i stedsidentite-
ten.

HVOR BOR DU?
Det er påfallende mye spørsmål om 
geogra! og steder i vårt tekstavsnitt: 
Det foregår i Betania (1,28) (selv om 

det er uklart hvor «Betania på den an-
dre siden av Jordan» er). Jesus blir spurt 
om hvor han bor. Så fortelles det at han 
vil dra til Galilea (v.43), at Filip var 
fra Betsaida (v.44), og at Jesus var fra 
Nasaret (v.45)

I det hele tatt er det mye spørsmål 
om hvor de forskjellige kommer fra og 
hvor de bor.

Dessuten er det interessant å regis-
trere at kronologien også er viktig: Tre 
ganger står det «Dagen etter» (v.29, 
v.35 og v.43). Deretter kommer «Den 
tredje dagen var det et bryllup i Kana 
i Galilea» (2,1). Dette er eneste stedet 
Joh.ev. bruker «den tredje dagen».

Joh.ev. «spikrer» her Jesus til geo-
gra!en og kronologien. Det i seg selv er 
et viktig poeng, -  ikke minst etter en 
prolog som gjør Jesus til det kosmiske 
Ordet. Samtidig er det fristende å tenke 
at denne geogra!en og kronologien 
ikke er tilfeldig. Er det slik at den peker 
framover mot slutten av evangeliet og 
Jesus sine siste dager og oppstandelsen 
på den tredje dag? Denne tanken styr-
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kes ved at det foregår i Betania, - i den 
byen Jesus kalte Lasarus ut av grava 
(kap.11). En geogra! og kronologi som 
selv sprenger sine egne grenser?

HVEM ER DU?
Det er også påfallende at i dette av-
snittet nevnes de #este navnene eller 
titlene vi kjenner på Jesus: Guds lam 
(v.36), Rabbi (v.38), Messias (v.41), 
Jesus fra Nasaret, Josefs sønn (v.45), 
Guds Sønn (v.49), Israels konge (v.49) 
og Menneskesønnen (v.51). Det er bare 
den siste tittelen Jesus bruker om seg 
selv.

Det er også viktig hvem disiplene 
er: Søskenforhold og relasjoner nev-
nes, Simon blir til Kefas (Peter) (v.42), 
Natanael er en sann israelitt, uten svik 
(v.47). Jesus uttrykker at han kjenner 
dem før de har tre%es, og fra disiplene 
går spørsmålet: Hvem er du? Hvordan 
kan du vite noe om meg? 

Her er det viktig å vite og kjen-
ne hvem de forskjellige er. Samtidig 
er det interessant å registrere at av 
alle titlene Jesus får her, er det bare 
«Menneskesønnen» Jesus bruker om 
seg selv. Og det er ganske gjennomgåen-
de gjennom hele evangeliet: Jesus om-
taler seg selv som «Menneskesønnen» 
(11 ganger) og «Sønnen» (16 ganger). 
Men helt til slutt omtaler evangelis-
ten Jesus som «Messias, Guds Sønn» 
(20,31). Da tenker jeg evangelisten 
forsøker å si: «Ja, det er greit. Jesus er 
både Messias og Guds Sønn, men det er 
«Menneskesønnen» og «Sønnen» som 

gir innhold til de titlene.» 
I tillegg kommer «Guds Lam» som 

døperen bruker to ganger om Jesus 
(1,29 og 1,36). Det brukes bare disse 
to gangene. Og slik døperen Johannes 
fungerer i evangeliet, er det ikke tvil om 
at det er med en positiv autoritet han 
kaller Jesus for Guds lam. Det er forøv-
rig den første tittelen Jesus får (utenom 
«Ordet», som vel neppe kan tolkes som 
en tittel på linje med alle de andre). 
«Guds lam» gir dermed i sin tur en 
nøkkel til eller innhold til å forstå hva 
Jesus mener med Menneskesønnen/
Sønnen: Han er den som «bærer bort 
verdens synd», eller som Jesus selv ut-
trykker det: en åpnet himmel der Guds 
engler går opp og går ned.

Det er viktig å vite hvem de forskjellige 
er samtidig som rammene sprenges også 
på det området. «Nasaret» ga tydeligvis 
ikke positive assosiasjoner for Natanael. 
Men han kunne ikke bli stående fast i de 
assosiasjonene. Og heller ikke i «Rabbi» 
eller «Messias» osv.

Å BLI DISIPPEL
Det er stor forskjell på disippelkallel-
sen slik den beskrives hos Markus og 
hos Johannes. Hos Markus er det Jesus 
alene som kaller folk ved at han bryter 
inn i hverdagen deres med «Følg meg!» 
(1,16-20). Hos Johannes er det i større 
grad disiplene som velger Jesus. Eller i 
alle fall virker det som om de som blir 
disipler er personer som er mer på lei-
ting. Andreas, bror til Simon, og en 
til er tydeligvis opprinnelig disipler av 
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døperen. De velger nå Jesus. Filip blir 
riktignok kalt med et «Følg meg!», men 
han uttrykker det som om det er han 
som har funnet Jesus (v.45).

Det fører til et mer jevnbyrdig for-
hold mellom Jesus og disiplene i Joh.
ev. Dette bekre%es av det Jesus sier i 
kap. 15: Ingen har større kjærlighet enn 
den som gir livet for vennene sine. Dere 
er mine venner hvis dere gjør det jeg 
befaler dere.  Jeg kaller dere ikke lenger 
tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren 
hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg 
har gjort kjent for dere alt jeg har hørt 
av min Far. Likevel er det ingen tvil om 
hvem som er sjefen.

Og dette kommer ikke minst fram i 
det siste verset i vårt avsnitt, der Jesus 
spiller på Jakobs drøm når han lover 
sine nye disipler at de skal se «himmelen 
åpnet og Guds engler gå opp og gå ned 
over Menneskesønnen». 

Hos Markus skal disiplene bli men-
neske!skere. Her i Joh.ev. er det en helt 
annen geogra! som tegnes opp. Her 
gir Jesus Menneskesønnen disiplene et 
glimt inn i det himmelske landskapet.

TRØNDER, IDENTITET, 
FINNE, BLI FUNNET
For meg er det helt herlig når Rosenborg 
scorer mål og hele Lerkendal reiser seg 
og brøler. Det handler selvfølgelig om at 
jeg er fra Trondheim og om min identi-
tet som trønder. Egentlig er det litt rart 
når det er så få trøndere på laget. Siste 

kamp jeg var på var det !re trøndere 
på banen, mens resten er fra Sverige, 
Danmark, Østlandet, Sørlandet, 
Ghana, Tsjekkia og Nigeria. Hvordan 
disse ikke-trønderske spillerne føler 
det, vet jeg ikke noe om, men vi som er 
herfra vi tar dem til hjertet fordi de har 
valgt å spille for Rosenborg. Dette sier 
kanskje noe om at identitet ikke trenger 
å være så endimensjonal.

Natanael viste et snev av slik endi-
mensjonalitet da han spurte: «Kan det 
komme noe godt fra Nasaret?» Men 
endimensjonaliteten blir sprengt ved at 
Jesus bekre%er Natanaels identitet: «Se, 
der er en sann israelitt, en som er uten 
svik.» Det måtte jo være herlig å få en 
slik attest.

Det er viktig å høre til et sted og det 
er viktig hvem man er. Men det er også 
viktig hvor man beveger seg og hva 
man kan bli til. Og det er viktig at det er 
en sammenheng eller tilknytning mel-
lom stedet og bevegelsen.

Så kan man lure på om det var Filip 
som fant Jesus eller Jesus som fant Filip. 
Og denne «uklarheten» fungerer åp-
nende: I møtet med Jesus er det ingen 
forventning om at man skal oppgi seg 
selv. Samtidig er det gode muligheter 
til å bli en annen. Og det kan være en 
svært god tanke for den som sitter fast 
i egne eller andres forventninger eller 
forestillinger om hvem man er eller bør 
være. Det må være det som er å se en 
åpnet himmel over seg.                       ■
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ST HANS DAG OG SOMMERSTART

Sankthansdagen – Søndag 24. juni 2012
Prekentekst:  Matt 11, 7-14
Lesetekster: Mal 4 5-6, Apg 13, 16-26
Fortelletekst:  Luk 1, 5-25

Ingunn Rinde
Sogneprest i Vålerenga                                                  
ingunn.rinde@oslo.kirken.no

St Hans a%en og St Hans natt. Glad 
midtsommerfeiring og tradisjon.  
Blomstene under hodeputa, ønsker som 
håpes oppfylt… Den lyseste natt – som 
også får minne om håpet om «evighe-
tens lyse land»; «ein betre vår ein gong» 
– og om gleden i livet her og nå.

Kanskje blir det utegudstjeneste? 
Der asken ligger igjen fra bålet kvelden 
før? 

Feriestart… En ny sommer, etter 
at "orårets ble til et helvete. Når dette 
skrives er vi rett før den store vonde 
rettssaken. Når St. Hans feires, skal den 
være avsluttet? Hvor er vi da?  De som 
gruer seg til nye lyse dager. Minner, 
savn, tid for videre kapitler. Store og 
små sommerhappeninger som både har 
fellesskapets glede og en sårhet, frykt, 
nye sikkerhetsforanstaltninger og –tan-
ker. Nye erfaringer av samhold, styrke, 
mening.

JOHANNES DØPEREN
St Hans – med Johannes sin rolle og 
historie. Johannes Døperen, der han 
i kunsthistorien står med hodet på 
et fat, samtidig som hodet er trygt på 
plass igjen på kroppen. Johannes både 
der han sto og talte verop, formaning 
til omvendelse og alvor i ørkenen, og 
der han blir o$er for de mektiges spill 
i Herodes slott. Vi kan snakke om mot 
og nødvendighet av å si fra om urett, 
tale mot korrupte ledere. 20. juni er 
den internasjonale #yktningedagen – vi 
har jo dessverre alt for mange å aktua-
lisere Johannes med.  Vi kan lø%e fram 
stemmen til noen av de som fengsles 
og forfølges for sine håp, og for politisk 
fredelige innsats. For de som må #ykte 
på grunn av makthavernes vanstyre. Vi 
kan tale om retten til beskyttelse, om 
asylpolitikk i vårt eget land og «Festung 
Europa». 

Og vi kan snakke om navnet hans: 
Gud er nådig.  Hans oppgave å gjøre det 
klart for Ham som kom etter. Vi har Lov 
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og Evangelium – Loven og Profetene 
fram til Nåden og Himmelrikets nær-
vær som proklameres (v 13). Den nye 
tid som er der. Teksten er som et kolon, 
en overtyre: Teppet går opp, nå er det 
klart -. 

HVEM ER JOHANNES, 
HVEM ER JESUS?
I avsnittet før har Jesus sendt svar til 
Johannnes om seg selv – nå snakker 
han til folket om ham. Teksten har ty-
delige retoriske grep, med en stigende 
oppbygning. Spørsmålet «Hva gikk 
dere ut i ødemarken for å se?» gjentas 
for hver gang, og svaret ordnes tredelt, 
med en stigning og ekstra pluss på det 
tredje. 

 � Et siv i vind? Naturen, er det det 
som trekker? Sjelefred i naturens 
rom?

 � Et menneske i myke klær? (altså 
en som hadde råd til silke og andre 
kostbare sto$er?) Her føyes det til at 
nei, de !nner man jo på kongenes 
slott. Status, å være med de riktige?

 � En profet? Ja, og da kommer top-
pingen: Ja, jeg sier dere: mer enn en 
profet!
Toppingen i det tredje forsterkes med 

referanse i tradisjonen og Skri%ene, 
slik at det har autoritet og Johannes får 
gyldighet. Han er ikke bare en profet, 
men om ham det er sagt Min budbærer. 
«Angelon» (som ikke er di$use person-
lige good-feeling-hjelpende engler), her 
er Sendebudet som kommer fra Herren 
Gud og har sitt oppdrag:

Rydde vei for Herren – for deg, som 
det står og avsnittet snakker jo om Jesus. 
Både Johannes og Jesus plasseres altså 
trygt i tradisjonen, lengselen, lø%ene 
som nå blir oppfylt. Jes 40,3f. + 2. Mos 
23,20. Mal 3,1  (jf leseteksten Mal 4, 5). 
Evangelieformidleren lar Jesus plassere 
seg selv i hovedposisjon når han sier at 
Johannes er den Elia som skulle komme 
– ja, nå bryter gudsriket seg fram!

Leseteksten fra Malaki har sagt det. 
Jf forklarelsen på berget, og spørsmålet 
Johannes nettopp har sendt fra fengse-
let: Er du den som skal komme, eller 
skal vi vente en annen? Den som har 
ører, hør (ta med denne avslutningen, 
vers 15)!  Jesu svar sier at her kan det 
høres og sees, og tas imot i tro: Ja, her er 
Kongen og Messias som bringer Guds 
rettferds rike nær. Så ta imot!

HVEM ER VI?
I vers 11 hylles Johannes som den stør-
ste født av kvinner – og som mindre enn 
den minste i himlenes rike. Forholdet 
mellom himmerikets og verdens måle-
stokker? (jf. igjen stigningen i svarene 
fra natur, via posisjon til gudsendt for 
å rydde vei?) Omvendt av «barnet er 
størst i Guds rike, skjønt det er minst på 
jord…»  Hvem mennesker er «for Guds 
øyne», og hvem vi er «i verden». 

HVEM EIER HIMMELRIKET?
Vers 12 er jo et merkelig og egentlig 
#ott vers; om himmelriket som stor-
mes. Men se her, der har nyoverset-
telsen endret preget: Nå har de satt 
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himmelriket som subjekt, at det er det 
som trenger seg fram (jf diverse him-
melrikslignelser, såkornet som vokser 
av seg selv, sennepsfrøet..) – og Jesus 
som proklamerer Gudsrikets nærvær 
og komme.  «Komme ditt rike!»

I den nye oversettelsen ga andre 
halvdel av verset meg assosiasjoner til 
de som ikke vil slippe til andre, til eks-
klusivitet og utestengning, når det der 
fortsatt sies «de som trenger på, river 
det til seg».  Det å ville holde himmel-
riket for seg selv, med mekanismer som 
kommuniserer «det er vårt, og ikke de-
res - du må bli som oss, hvis ikke får du 
ikke del i riket».    

LESETEKSTENE
Til dagen hører GTs to aller siste vers, 
fra Profeten Malaki. Teksten har lø%et 
i seg – om  hjerter som skal vendes til 
hverandre (her er snakk om fedre og 
barn – en tråd å spinne videre på foran 
sommerens ferier og ulike familieset-
tinger - potensiale for nærhet, kon-
#ikt, forsoning, fornyelse av forhold...). 
Herren har omsorg; Han vil sende det 
som trengs, også for de vonde dagene 
– Elia skal komme, sies det. Tar vi med 
verset rett før, får vi også med referan-
sen til Moses og Loven.  Den hellige 
skri% avsluttes med alvor, men med løf-
te om at hjelpen og redningen vil være 
der. 

Fra Apostelgjerningene hører vi 
fra Paulus tale i Antiokia. Han tar for 
seg historien, viser til autoriteter og 

den hellige rekka. Utdraget handler 
om ulike typer ledelse Herren har gitt 
folket sin egen, gjennom dommere, 
konger, profeter, nå kommer den lo-
vede Frelser. Før det handler det om 
Johannes sin rolle og «oss», tilhørerne: 
«Det er til oss ordet om denne frelsen er 
blitt sendt…».

GJØR VEIEN KLAR…  KONGEBESØK
I "or sommer var det kongeparbesøk 
i Berg kommune på Senja, der jeg var 
prest. Og aldri har det vel sett så !nt 
ut i Berg som kvelden før kongeparet 
skulle komme. Da hadde vi planlagt 
og utført i uker og måneder, pussa opp 
og shina og måttet tenke gjennom (og 
dokumentere) absolutt alle detaljer – 
hvor de skulle gå, hvert skritt, og hva 
som da var i synsfeltet - og hvem som 
skulle være der. Mens Vårherre signet 
ettertrykkelig med været i tillegg, sånn 
at sommeren kom den morgenen, og 
alt og alle strålte – fra den dagen og ti  
solfylte varme fantastiske nordnorske 
sommerdøgn til ende helt til siste gjest 
i kvinneprestjubileet var gått på bus-
sen hjem, da så vi den første skyen på 
10 dager. Himmelkongen gjorde altså 
den beste jobben for besøket. Det er 
vel sånn det skal være i Gudsriket også, 
det er jo NÅDE. Det er Gud som gir og 
Gud som frelser. Vi får ta imot, åpner 
opp, slippe til for Himmelriket som 
bryter seg fram. ■
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TILLIT TIL GUD

5. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. juli 2012
Prekentekst:  Matt 7, 21-29
Lesetekster: Jona 1, 1-2,2; 2, 11-4, 11
Fortelletekst:  Ordsp 7, 1-3, 1 Kor 3, 10-18

Petter Skippervold
Stipendiat                                                     
petter.skippervold@teologi.uio.no

Dagens prekentekst !nner vi i Matteus 
kapittel 7, vers 21-29. Teksten !nner vi 
som siste del av en lengre tale av Jesus 
som har fått navnet Bergprekenen. Vår 
tekst har to små overskri%er, «falske 
disipler» og «huset bygd på "ell», men i 
dette kapitlet !nner vi hele 8 overskrif-
ter. Vi !nner overskri%er som: «døm 
ikke» (v. 1-5);  «perler til svin» (v. 6); «be 
så skal dere få» (v. 7-11); «den gylne re-
gel» (v. 12); «to veier» (v. 13-14) og «fal-
ske profeter» (v. 15-20). Deretter følger 
de to overskri%ene for dagens tekst: «fal-
ske disipler» (v. 21-23) og «huset bygd 
på "ell» (v. 24-29). Det påpekes at «fol-
ket var slått av undring over Jesu lære, 
for han lærte dem med myndighet». I 
Matteusevangeliet er det et viktig litte-
rært vikemiddel å fremstille Jesus som 
autoritær, det er et mål å fremstille Jesus 
lik Moses. Bergprekenen er den første 
av i alt fem store taler av Jesus i Matteus. 
Tallet 5 viser til de 5 Mosebøkene og det 

er heller ikke tilfeldig at denne preke-
nen er plassert på et "ell med tilnavnet 
«Bergprekenene», mens den tilsvarende 
teksten i Lukas (6, 20-49) er plassert på 
en slette.

EN NY MOSES
Forfatteren, eller forfatterne, bak teksten 
i Matteus gjengir en samling Jesus-ord 
med ønske om at tilhørerne skal få asso-
siasjoner til Moses. Mye tyder på at dette 
var en god strategi for Matteus, da evan-
geliet ble raskt populært og !kk plass 
som det første av de !re evangeliene. At 
teksten og måten Jesus ble fremstilt på 
den gang fungerte er imidlertid ingen 
garanti for at teksten kommuniserer 
godt med oss i dag. Vi må derfor spørre 
oss selv om denne fremstillingen av Jesus 
blir troverdig for oss? Jesus, slik Matteus 
fremstiller ham i Bergprekenen, kan 
også oppfattes som autoritær og eksklu-
derende på en leser i dag. Vi kan spørre: 
Hvorfor er Jesus så streng, hva vil han si 
oss, hva galt har vi gjort? Er det vi som er 
falske disipler eller har vi bygd våre hus 
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på sand eller "ell? Men kanskje viktigst 
av alt, hva slags gudsbilde sitter vi igjen 
med etter å ha lest denne teksten?

PROFETENS FLUKT
Kontrasten fra Jesus slik han fremstil-
les i Bergprekenen til Jona i leseteksten, 
er påfallende. Der Jesus er krystallklar 
på hva hans tilhørere skal og ikke skal 
gjøre, rømmer Jona bort fra Herren og 
det budskapet Gud vil Jona skal bringe 
til folket i Ninive. 

Det er noe forfriskende ved Jona for-
tellingen. Teksten åpner med at «Herrens 
ord kom til Jona» (1, 1) og så langt ser 
dette ut som en typisk profettekst. I vers 
3 leser vi at Jona står opp, men i stedet 
for å utføre oppdraget Herren har gitt, 
rømmer han bort fra Herren. I en bi-
belsk kontekst er det ikke uvanlig å prø-
ve å slippe unna oppgaven med å utføre 
«Herrens ord». Moses skylder på at han 
ikke er noen «ordets mann» (Ex 4, 10), 
Jeremia skylder på at han er «for ung» 
(Jer 1, 6), mens Sara lo og mente både 
hun og Abram var for gamle til å få barn 
(Gen 18, 129). Ingen annen går likevel så 
grundig til verket som Jona ved å prøve å 
stikke av fra oppdraget han er gitt ved å 
kjøpe seg en reise med båten fra Ja$a til 
Tarsis (1, 3). Gud vil det annerledes og 
sender en storm og Jonas rømningsfor-
søk blir avslørt. Jona innser at stormen 
har kommet på grunn av han og ber om 
å bli kastet over bord. Til slutt tar mann-
skapet Jona og kaster han i havet, stor-
men gir seg og det blir stille (1, 15). Jona 
blir slukt av en stor !sk og fra !skens 

mage ber han til Herren (2, 2). Herren 
taler til !sken som spyr Jona opp på land 
(2, 11). 

Jonateksten er spekket med referan-
ser til et utall andre bibeltekster. Tallet 
tre er eksempelvis ikke ukjent for bi-
bellesere og etter tre dager og tre net-
ter i !skens mage får Jona se dagens lys 
igjen når han blir spydd (ja, det hebra-
iske ordet yaqe tilsvarer «spydd» og ikke 
«spyttet») opp på «det trørre land». I den 
hebraiske teksten er ordet for «det tørre 
land» yabbasha (nomen av yvhs). Dette 
er det samme ordet som brukes i be-
gynnelsen når Gud lar det «tørre land» 
komme til syne (Gen 1, 9), det som får 
navnet Jorden (Gen 1, 10). Dette er også 
ordet som brukes når israelittene, på sin 
#ukt fra Farao i Egypt, tørrskodd krys-
set havet (Ex 14, 21-22). Som lesere får vi 
med andre ord forventninger om en ny 
start og en ny begynnelse når Jona nå er 
tilbake på det tørre land.

JONA I NINIVE
For andre gang kommer Herrens ord 
til Jona og denne gangen utfører Jona 
budskapet fra Herren (3, 1-3). Folket 
i Ninive tar Jonas budskap på alvor, de 
kler seg i sekkestrie og begynner å faste 
(3, 5). Kongen og hele folket i Ninive 
gjør dette i håp om at Gud vil snu og 
ikke ødelegge byen. Gud ser at folket i 
Ninive vender om og at de tar et oppgjør 
med sine overgrep. Da angrer Gud og vi 
leser: «Da angret Gud på det onde han 
hadde sagt at han ville gjøre mot dem, 
og han gjorde det ikke» (3, 10). Gud og 
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folket forenes og som lesere ser vi for oss 
en lykkelig slutt – men slik blir det ikke. 
Hovedpersonen Jona blir rett og slett 
sint fordi Gud viste seg som en nådig og 
barmhjertig Gud for folket i Ninive (4, 
2). Jona som hadde laget seg en løvhytte 
et sted øst for byen satt å ventet på at fol-
ket skulle få sin stra$. Men det gikk ikke 
som Jona hadde trodd, Gud angret og 
folket blir vist nåde. Jona blir så sint at 
han heller vil dø enn å leve (4, 3) og Gud 
forsøker å forklarer Jona hvorfor folket 
ble vist nåde. Gud lar en busk vokse opp 
som gir Jona en etterlengtet skygge for 
solen. Jona blir svært glad for busken og 
når Herren dagen etter lar den visne blir 
han desto mer fortvilet. Da sier Herren 
til Jona: «Du hadde omsorg for ricinus-
busken, som du ikke har hatt noe arbeid 
med og ikke fått til å vokse opp, og som 
ble til på en natt og ble ødelagt på en 
natt. Skulle ikke jeg ha omsorg for stor-
byen Ninive, hvor det er mer enn tolv 
ganger ti tusen mennesker som ikke vet 
forskjell på høyre og venstre, og hvor det 
også er en mengde dyr?» (4, 10-11). Slik 
slutter fortellingen om Jona. 

GUD ELSKER DET SKAPTE
Hva skjer med den autoritære og strenge 
Jesus i Bergprekenen når Jona fortellin-
gen blir vårt bakgrunnsteppe? Kapittel 7 
i Matteus inneledes med en klar henvis-
ning til ikke å dømme: «Døm ikke, for 
at dere ikke skal bli dømt» (7, 1). I vers 3 
leser vi: «Hvorfor ser du #isen i din brors 
øye, men bjelken i ditt eget øye legger du 

ikke merke til?» Den samme tematikken 
gjentas gang på gang med eksempler på 
hva vi skal og ikke skal gjøre. Kravene 
er urimelige og noen av dem kan også 
virke skremmende. I dagens tekst leser 
vi blant annet: «Ikke enhver som sier til 
meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i 
himmelriket, men den som gjør min 
himmelske Fars vilje» (7, 21). Står vir-
kelig himmelriket på spill? Nei det gjør 
ikke det, for det er ikke hva vi tenker, 
sier eller gjør som avgjør om vi får være 
med Gud. Det er ikke opp til oss, det er 
opp til Gud. Jona fortellingen gir oss et 
tydelig hint om at Guds vilje er å være 
med folket. Gud vil være med det skapte, 
med mennesker og dyr, ja selv med en 
by som Ninive. Det underliggende bud-
skapet fra Jesus i Bergprekene blir i lys 
av Jona fortellingen tydelig. Et liv med 
Gud er ikke et pliktløp i et forsøk på å 
oppfylle hverdagens krav, langt mindre 
de krav forfatterne bak Matteusteksten 
fremstiller i sitt forsøk på å få Jesus til å 
ligne mest mulig på Moses. Det handler 
ikke om å gjøre eller å forstå, men om 
å være og ha tillit til Gud. Det handler 
om å våge å anerkjenne oss selv som in-
divider og som fellesskap og som skapt 
av Gud. Alt det skapte i Ninive blir vist 
nåde og barmhjertighet og det er hva 
Jesus i Matteus kaller «min himmelske 
Fars vilje». Å anerkjenne Guds vilje med 
alt det som er skapt er å være en sann dis-
ippel og profet, det er å bygge sitt hus på 
"ell. Eller for den sags skyld å bli spydd 
opp på land av en !sk.                            ■
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HvEM ELLER Hva ER 
«kIRkEN SELv»?
Vidar Vik
Pensjonert prest 
vidvi@online.no 

I programmet Nyhetsmorgen i NRK P2, 
20. mars i år, hørte jeg den nytilsatte kom-
mentatoren i avisen Vårt Land, Åshild 
Mathisen, uttale at den nye kirkeordnin-
gen løsner båndene til Staten og «styrker 
båndene til folket».

Begrepet «Kirken selv» brukes o%e 
i motsetning til de statlige organer. Slik 
den nye kirkereformen, og den nye guds-
tjenestereformen, presenteres, sitter jeg 
igjen med et inntrykk av at Den norske 
kirke (DnK) er en organisasjon som blir 
manifestert i den kirkelige rådsstruktur.

Ca. 60 % av landets menighetsråd har 
uttalt at de ikke ønsker et skille mellom 
stat og kirke, Nå er det stor forskjell på 
folketallet i norske menigheter, så det er 
ikke nødvendigvis en eksakt målestokk 
på hvor mange som ønsker å beholde for-
bindelsen med staten, men det sier i alle 
fall at det er ikke noe overveldende ønske 
i det norske folk om å fri oss fra båndene 
til staten.

Hvis vi legger et teologisk mål på dette, 
er det mange problemer som reiser seg. 
For det første er jo ikke Kirken en organi-
sasjon. De bilder som vi !nner i Det nye 

testamente (NT) forteller oss om en orga-
nisme1 som har Jesus selv som utgangs-
punkt og mål. Jesus kan ikke sies å være 
noen religionssti%er, og i alle fall ikke stif-
ter av en noen organisasjon.

Ved sist kirkevalg stemte det i under-
kant av 14% av de stemmeberettigede 
medlemmer i DnK. Det er jo en gledelig 
økning, men jeg har møtt mange med-
lemmer av DnK som ikke stemte fordi 
de ikke kunne se hva kandidatene sto 
for. Det hadde for øvrig ikke hjulpet med 
99% deltagelse, for troen er ikke de!nert 
nedenfra. Kirken er der fordi Gud har 
åpenbart seg i Jesus Kristus.

Trosopplæring kan også være misvi-
sende, ikke på grunn av innholdet, men 
på grunn tittelen som er gitt. Det gir inn-
trykk av at tro er noe som kan og bør læ-
res. Luther er klar i dette spørsmålet, noe 
han gir tydelig gir uttrykk for i sin forkla-
ring til den tredje trosartikkel om Den 
hellige Ånd. Jesus gir jo full dekning i 
utsagnene om barnet2. Hvorfor ikke kalle 
det dåpsopplæring3? 

Fotnoter: 
1: Joh 15,1-5; 1 Kor 12,12-14; Ef 2,20-22
2: Luk 18,17 m,".
3: Matt 28,19-20 
                                                                                         ■
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Hun som skal komme

LITTERÆRT INNLEGG

Gyrid Gynnes
Studentprest, NTNU 

Jesus i sengen, fødende. Nabokonene trøster ham, tørker svette av pannen hans, mas-
serer skuldrene. Maria er akkurat ankommet. Hun visker støttende ord til sønnen som 
snart skal bli mor. 

Han har ikke villet si hvem faren er. Ikke gjennom de ni lange månedene, og ikke 
skriker han ut navnet hans nå, når smertene kvester kroppen i stadig raskere sammen-
trekninger. Kvinnene vet hva det betyr: En kåt romersk soldat som tar for seg av det lan-
det byr på av kulinariske retter og kroppsåpninger. Ingen av dem tenker at det også mu-
lig at han het han Flavius og ble grepet av denne rabbien som gikk rundt og fortalte om 
Guds kjærlighet. I ordene om riket som skal komme klarer han å glemme Junia og de tre 
barna hjemme i Gallia som han ikke har sett på 15 år. I smug oppsøker han ham en sen 
kveld, samtaler med ham uten de slitsomme disiplene voktende rundt ham. Ømheten i 
ordene. Håndbevegelsene som berørte den harde læren i soldatuniformen hans. Heten 
i ordene om at det må "nnes en fremtid for oss to når Wermacht har seiret og vi kan 
skape et hjem i en liten norsk by ved en 'ord hvor jeg drive en jernvarebutikk, slik Far 
gjør hjemme i Dresden.  Eller kanskje er faren til sønnemorens barn den 18-årige Tom 
fra Mississippi i Irak på andre året. Nå er han invitert hjem til den lokale tolkens familie 
og en lillebror som verken har ben eller rullestol. Men det er kusinen Fatima Toms øyne 
blir med ut av rommet etter at hun har servert mennene. Derfor nevner han i forbifar-
ten under avskjeden at han skal sjekke på basen om de ikke har en rullestol til gutten 
og forresten så kan han kanskje få invitere Fatima ut? Hun er vakrere enn Sandy som 
venter hjemme og det er faen så lenge til perm. 

Det er uvisst om Guds barnebarn har en tilfeldig kåt romersk soldat eller den betatte 
Flavius til far. Eller er det den snille nazisten, eller halvsnille Tom som selv når han 
knuller Sandy ser dypt inn i Fatimas øyne. Derfor soner dette barnet for alle kjærlige 
ord hvisket mellom mennesker vannmerket av !agg fra hver side av frontlinjen, men 
også alle han-okkupanters voldtekt av okkuperte hunkropper. Barnet bærer på sine små 
skuldre alle kropper som kjøpes utenfor militærbasene, men også de kjøp som veksles 
inn i påspanderte drinker eller nytt tak på huset til familien hennes i en liten landsby 
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nord i landet. Reelle og innbilte svik. Alle lø%er som ble gitt men ikke holdt, både de som 
ikke kunne holdes og de som burde vært det hvis noen hadde hatt mot til å ta støyten. 
Ja, dette barnets blod forsoner halv-og helløgner, kanskje-sannheter og de o#sielle gran-
skingsrapportene lojale taushet. 

Derfor har englenes lovsang av dette barnet en underlig klang, og når hyrdene 
skal gjenfortelle hendelsen i etterkant er de usikker på om det lød falskt eller atonalt. 
Vismennene har endelig funnet frem til de lille huset i Nasaret. Men de er !akkende i 
blikket. Det var lettere på Herodes sitt slott, hvisker Kaspar til Melchior. Akkurat denne 
replikken er strøket i søndagskolens oppføring. ■


