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LEDER

LÆR AV FOTBALLEN
Den norske kirke står trolig foran stor prestemangel. Presteinnvandring, utsettelse av pensjonsalderen og frivillig innsats fra ordinerte prester uten kirkelig stilling kan dempe krisen noe. Men tabellen fra etatsrapporten fra FADs kirkeavdeling, som du finner i Ingvild Osbergs bidrag i dette nummeret, antyder fortsatt
store utfordringer: 60% av prestene i Den norske kirke var i 2012 over 50 år. 27%
var over 60 år, og kan dermed komme til å gå av med AFP når som helst.
Noen av prestene kan tjene på prestemangelen. Ønsker du bare å bevege deg et
par timer ut fra Oslo kan du ende opp som eneste søker til en stilling. Er du villig
til å ta jobb i Nord-Norge, finnes det eksempler på de som har fått 80.000 i såkallt
«sign-on-fee». All ære både til prester som flytter på seg og til bispedømmer som
tenker kreativt. Samtidig løser ikke dette prestemangelen nasjonalt. Om bispedømmene på sikt skulle overby hverandre i lønn fører det neppe til at flere 20-åringer
studerer teologi.
Hva skal vi gjøre? «Vi trenger kraftsamling for rekruttering», som Ole Inge
Bekkelund fra Kirkerådet sier i intervjuet i dette nummeret. Vi trenger en rekrutteringskampanje. Kirkerådets julekampanje viste oss en kommunikasjonsavdeling
med evne til å overraske. Men denne gangen ligger neppe løsningen i sentral kommunikasjon. Den ligger i lokal kommunikasjon. For hvem har kontakt med potensielle teologistudenter? I hvilke miljøer finner man ungdom og unge voksne
som vurderer å bli prester? Hvor kan ungdom få gode samtaler om hvordan det
er å jobbe i kirka? Svaret er trolig i hovedsak: I menighetenes ungdomsarbeid og i
de kristne organisasjonene. Joda, noen teologistudenter og prester har lite kirkelig
bakgrunn. Men de fleste har vært med i et ungdomsarbeid, kanskje gått lederkurs,
kanskje fått mer og mer ansvar, tenkt «dette er jo meningsfullt» og kanskje fått
spørsmålet av noen: «Du har ikke vurdert å bli prest, da?»
Hvordan kan vi motivere menigheter og organisasjoner til å gjøre rekruttering
til kirkelig tjeneste til en integrert del av sitt ungdomsarbeid? Vi kan satse på idea-
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lisme. Eller vi kan begynne å belønne. I dag blir hverken menigheter eller organisasjoner belønnet for rekrutteringsarbeidet de gjør. De eneste som belønnes for økt
rekruttering, er fakultetene som får flere studenter. Menigheten der jeg selv vokste
opp, Furnes i Ringsaker, har de siste 15 årene fostret 3, snart kanskje 4, prester.
Organisasjoner som KFUK-KFUM, Acta og KRIK har stått sentralt i mangfoldige
presters vei fram mot teologistudiet. Det gir dem en viktig rolle knyttet til kirken,
men de får ingenting formelt igjen for det. De har ingen direkte incentiver til å bli
mer bevisst rekrutteringen og snakke mer om kirken som et naturlig arbeidssted.
Her er en tabloid og lite utredet idé: Lær av fotballen. Norges Fotballforbund har
fra 2002 en ordning for trenings- og utdanningskompensasjon: Den første klubben
som gir en spiller proffkontrakt, skal betale en kompensasjon til klubbene som har
stått for trening og utdanning i alderen 12 til 21 år. Kan vi gjøre noe lignende i Den
norske kirke – at menigheter som er så heldig å få prester, belønner miljøene de en
gang ble rekruttert fra? Den konkrete utformingen kan diskuteres, og er en sak for
kloke hoder. Én mulig løsning: teologistudenter i starten av studiet registrerer hvilket miljø som inspirerte dem mest til å studere teologi, og bispedømmer som siden
ansetter disse prestene, er forpliktet til å betale et årlig beløp til denne organisasjonen og menigheten. Om beløpet for eksempel ble satt til 1000 kroner, ville hvert
bispedømme årlig betale i overkant av 100.000 kroner i kompensasjon til miljøene
som fostret talentene. Samtidig ville den menighet som lærte opp en ungdom som
siden ble prest, de neste 40 årene kunne innkassere 40.000 kr, kanskje øremerket til
sitt ungdomsarbeid. Fikk en organisasjon fram 100 prester over en 10-årsperiode,
ville de framover kunne innkassere 100.000 i året til sitt arbeid.
Som sagt: Dette må utredes videre. Men faktum er samtidig at en slik ordning
ville koste for de som er så privilegerte å få tilsette prester, belønne de som gjør den
viktigste jobben for rekruttering til prestetjeneste, styrke de mest rekrutterende
miljøene til ytterligere satsning i sitt ungdomsarbeid, og ikke minst utelukke at
Den norske kirke bruker millioner på reklamekampanjer som ikke når sin målgruppe. Kan det bli bedre enn det?
Jan Christian Kielland

HEFTE TO ÅRGANG FØRTITO
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MINNEORD

JACOB JERVELL (1925 - 2014)
Alle kjenner Jacobs engasjement for dem livet for ille med, og hans hellige vrede
over et grådig næringsliv som fortærte det menneskelige.
Alle kjenner også hans glede over å raljere med en kirke som han opplevde som
søvngjengeraktig. Han ønsket å vekke, men enda mer å skape rom for dem som
kirken overså.
Men noen av oss vet at det var mer. Vi som var hans studenter, kjenner flere sider
ved hans virke. Jeg husker at han inviterte nye studenter hjem til seg i Silurveien
tidlig på syttitallet. Etter den kvelden var jeg ikke lenger i tvil om jeg hadde valgt
rett studium. Alle som kom i kontakt med ham, ble preget av det for livet.
Men jeg husker enda bedre et overfylt seminarrom 70 hvor Jacob førte oss inn
i utilgjengelige teologiske tekster. På Romerbrevsforelesningene trådte en fjern
Paulus fram som en tenker vi ikke kunne unnvære. Viktigere var det at Jacob viste
hvorledes en trenger inn i bibelske tekster. Han åpnet tekster for oss på måter som
siden har vist seg anvendelige for alle typer tekstarbeid.
Han var en uunnværlig del av fakultetsmiljøet. Derfor ble vi smigret over at han
takket nei til å bli professor ved Princeton og sa fra seg tilbud om to bispestoler.
Og vi syntes det var akkurat som det skulle være da han beholdt kontoret i 7.etasje
i Niels Treschows hus mens han var prorektor. Han var nemlig vår og hørte til hos
oss.
Jeg beundrer ham aller mest for hans evne til å se sine studenter. Og han gjorde
det ikke for å skape epigoner. Jeg opplevde at han satte meg fri til å tenke selv og
til å handle selvstendig. Og så er det så rørende hvorledes han husket på oss. Jeg
hadde alltid en merkelig fornemmelse av at han fulgte hver enkelt; visste hvor vi
var, hva vi drev med og brydde seg om hvordan vi hadde det.
Det var viktig for ham og det var viktig for oss at vi fikk gjennomføre tre
Jervellseminar sammen. Det var som om gamle allianser ble vekket til live igjen.
Han ønsket ikke å bli feiret; han ønsket bare å være teologisk aktør igjen sammen
med prestene sine. Og det teologiske arbeidet pågikk, nesten med samme intensitet som før. Det siste året var han særlig opptatt av det menneskelige møtet. Person
betyr per-sonare; vi er instrument som bare klinger når vi blir brukt, sa Jacob. Han
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hadde alt begynt å forberede hva han skulle si om døden på vårens seminar.
Han var professor på et lite fakultet i en avkrok av verden. Men tekstene hans
er utgitt på tysk, engelsk og etter vært kinesisk. Det ble en høvisk prekestol for en
ekseget som først og fremst ville forkynne evangeliet for alle.
Jacob var profetisk i sin væremåte. På Guds vegne korrigerte han både evangelister og apostler. Men han ønsket selv en begravelse i stillhet. I spennet mellom
disse ytterpunktene levde han sitt liv.
Geir Hellemo

HEFTE TO ÅRGANG FØRTITO
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MED EIGNE ORD.
JERVELL SOM EKSEGET, FRIGJERINGSTEOLOG OG HOMILETIKAR
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MINNEORD

Jacob Jervell døydde 2. mars. Han var læremeistar og førebilete for mange av
oss som skriv i og les Nytt norsk kirkeblad. Vi heidrar minnet ved å trykke opp ei
tekstgjennomgang som Jervell skreiv til Kirkebladet i 1959. Det er ein tekst som
peiker framover og stadig er påtrengande aktuell. Den førte til eit hissig ordskifte
der Jervell allereie for 55 år sidan framstod som den modige offentlege teologen
mange av oss hugsar han som.
Nokre få kommentarar til ein tekst som står fjellstøtt på eigne bein:
Gjennomgangen av teksten til 1. søndag etter trefoldighet, Lukas 19,29-32, er
kort og tydeleg. Den inneheld nesten utelukkande pregnante hovudsetningar.
Forfattaren har fleire viktige ting på hjarte som blir fanga opp av rektor Carl Fr.
Wisløff i hans polemikk mot tekstgjennomgangen i Luthersk Kirketidende under
overskrifta «Hva er dette for en bibeltolkning?»
Dersom ein les den første setninga som eit programmatisk utsegn om forholdet mellom nytestamentleg eksegese og systematisk teologi, er det ingen tvil om
Jervells standpunkt: «Lukas står ikke til å redde dogmatisk denne søndag». I ein
mogleg konflikt mellom evangeliets ord og dogmatikken, er det det første som må
ha prioritet. Han utdjupar dette i tilsvaret til Wisløff:
Alle ting som det bibelske materialet legger frem, skal tas med i betraktning
og intet underslås. Vi står under tekstenes tvang. Om jeg liker det jeg leser eller
ikke, er likegyldig. Også om jeg ikke får det til å stemme med systematikken. Siste
instans er for oss Guds ord. Dette er bakgrunnen for mine tekstgjennomgåelser også den om Lasarus. Rektor Wisløff vil med sin artikkel kjempe for evangeliets
renhet. For meg er det tvingende å få frem evangeliets helhet, selv om systemet kan
slå sprekker (231)
Den konsise formuleringa av tekstens tema og innhald peiker framover og
framstår i våre dagar som frigjeringsteologi avant la lettre: «Lazarus bringes til de
evige boliger fordi han er et fattig og lidende menneske. Temaet er nemlig fattigdom og rikdom.» Den provoserande krafta i desse utsegna om den fattige Lasarus
kan ein stadig merke ekko av i Wisløff sine kommentarar: «Ja slik står det virkelig. /…/ Men dette kan da vel Jervell ikke mene? /…/ Intet i lignelsen antyder at
menneskelig nød og fattigdom er «både bønn og omvendelse god nok.» Og i siste
runde: «Slik forkynnelse er i den aller sterkeste strid med Bibelen» (265). Jervell
svarer ved å vise til Lukasevangeliets eigenart: «Lukas betoner stadig den fattiges
fortrinnsrett og Guds nåde mot ham nettopp fordi han er et fattig og lidende menneske» (231).

HEFTE TO ÅRGANG FØRTITO
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Det siste eg vil trekke fram er at avslutningsorda i tekstgjennomgangen peiker
fram mot ein radikalt kontekstuell homiletikk: «For den homiletiske anvendelse
kan det fra dette skrivebord ikke sies noe. Kjennskapet til den egne menighet må
være avgjørende.» Wisløff avsluttar sitt første innlegg med å spørje om det i nokon
kyrkjelyd enten den er «rik eller fattig, intellektuell eller analfabetisk, européisk
eller asiatisk» kan «gis noen slags anvendelse» av ei slik bibeltolking. Heller ikke
her vik Jervell unna, men går i tilsvaret bokstaveleg talt lenger for å presisere kva
han meinte:
For min egen del trenger jeg ikke å gå lenger enn til «de fattige» på Gaustad, til
disse som er klokere enn både Wisløff og meg, fordi deres forstand er skjult i Gud.
Rundt omkring i menighetene sitter der mange i videste forstand fattige, fra hvem
jeg ikke har rett til å holde de radikale ord om Guds nåde borte (232).
For Wisløff er dette svaret som trekker inn pasientane på «Gaustad sinnsykehus» «pinlig å lese» (265). Jervell svarer at «mentalt skadede» er eit eksempel, men
eit viktig eksempel, på det eigenarta ved evangeliet: «Jeg kan nevne mange andre.
Men jeg brukte disse fordi jeg synes de er et eksempel på hvor radikalt avhengige
av Guds nåde disse er» (267). For min del peikar også desse orda framover, ikkje
berre mot nyare tenking om kontekstuell teologi og homiletikk, men også vidare
inn i dei utfordringane som vi stadig står ovafor.
Trondheim 7. mars 2014
Rolv Nøtvik Jakobsen
Ordvekslinga med Wisløff er å finne i Kirkebladet 2 (1959) sidene 229-232 og
264-267. Jervells eigne refleksjonar i etterkant av denne episoden kan den interesserte lese i Kari Veitebergs bok Jacob Jervell. Et portrett, sidene 46-52.
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MAGASIN - REKRUTTERING I DEN NORSKE KIRKE

FREMTIDENS
PRESTETJENESTE
Hvordan ser kirken ut om 15 år?

Ingvild Osberg
Fung. boligombud i Presteforeningen
ingosb@online.no

Hva ser vi for oss 15 år frem i tid?
Hvordan vil kirken være og hvilke vilkår vil prestetjenesten ha? I løpet av de
nærmeste årene, trolig innen 2017, skal
arbeidsgiveransvaret for prestene overføres fra staten til kirken. Detaljene i
denne nyorganiseringen er ikke klarlagt. Men vi forutsetter at de grunnleggende forholdene vil være omtrent som
nå.
I overskuelig fremtid skal kirken
være Norges folkekirke og som sådan
understøttes av staten.
Presteforeningen har blitt utfordret
til å skissere ”worst case-scenarier” for
fremtidens prestetjeneste. En behøver
ikke være pessimistisk anlagt eller ha
svært livlig fantasi for å ta fatt på en slik
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oppgave. Et raskt blikk på etatsstatistikken fra 2012 (datert februar 2013) viser
at så mye som 60% av dagens prester vil
være eldre enn 65 år om 15 år. 773 prestestillinger vil bli ledige og mange av
dem vil mangle søkere.
Vi behøver heller ikke se så langt
fram, for 346 av disse prestene når pensjonsalderen i løpet av 5-10 år. Dersom
ikke pensjonsalderen endrer seg betraktelig, vil vi allerede om få år ha et
stort underskudd av prester. Prestene
som i dag er under 50 år, utgjør bare
39 % av presteskapet. En del av dem vil
også være nær pensjonsalderen om 15
år.
Vi vet ikke så mye om hvor mange
nye prester vi faktisk får i løpet av de
neste 15 årene. Men det må skje et mirakel dersom 6-700 prester blir utdannet i denne perioden.
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Agder
Bjørgvin
Borg
Hamar
Møre
Nidaros
NordHålogaland
Oslo
Stavanger
Sør-Hålogaland
Tunsberg
Døveprostiet
Totalt

Under 40 år
Ant.
Pst.
19
14 %
25
15 %
21
15 %
21
18 %
14
20 %
18
15 %
17
21 %
32
12
17
22
0
218

24 %
12 %
21 %
18 %
0%
17 %

40 - 49
Ant.
31
34
37
24
13
33
18

år
Pst.
23 %
21 %
26 %
20 %
19 %
28 %
22 %

50 -59
Ant.
41
53
49
41
23
40
24

år
Pst.
30 %
33 %
35 %
35 %
33 %
34 %
30 %

29
18
13
33
4
287

21 %
18 %
16 %
27 %
36 %
22 %

38
37
33
43
5
427

28 %
37 %
41 %
35 %
45 %
33 %

MAGASIN

ALDERSFORDELINGEN I PRESTESKAPET – ETATSRAPPORT
2012 - FRA FADS KIRKEAVDELING

Over 60 år
Ant.
Pst.
46
34 %
51
31 %
33
24 %
32
27 %
20
29 %
28
24 %
22
27 %
37
32
18
25
2
346

27 %
32 %
22 %
20 %
18 %
27 %

Totalt
Ant.
137
163
140
118
70
119
81
136
99
81
123
11
1278

Tabellen ovenfor viser aldersfordelingen blant prester som er tilsatt i fast stilling i
bispedømmene. Medarbeidere som er lønnet under kap. 1591 i andre stillingskoder,
herunder kateketer o.l., inngår ikke i grunnlaget. Antallet innbefatter ansatte i både
heltids- og deltidsstillinger.
Antakelig krever det heller ikke stor
spådomskunst å forutsi at medlemstallet i Den norske kirke vil bli noe lavere
i løpet av de neste 15 årene. Men det
er ikke gitt at forandringene blir dramatiske. I perioden 2008 til 2011 sank
medlemstallet med 42 144 personer
og var da nede i 3 832 679 personer.
Nedgangen utgjorde 3,9 %. Det betyr
at hver prest skal betjene i underkant
av 3000 mennesker. Det reelle antallet
medlemmer pr. menighetsprest er høyere, siden fengselsprester og studentprester også er inkludert i tallet på fast
ansatte prester i bispedømmene.
Med endret medlemstall kan også

behovet for prestestillinger endre seg.
Bosettingsmønsteret endrer seg
også. Flere nordmenn bosetter seg i
sentrale strøk, og i distriktene er det allerede i dag vanskeligere å få søkere til
ledige prestestillinger.
En tid før jul presenterte
Presteforeningen nyheten om at Kirke,
utdannings og forskningskomiteen
på Stortinget hadde foreslått en økning i bevilgningen til prestetjenesten.
Økningen vil kunne finansiere i underkant av 4 prestestillinger. Dette er ikke
et stort tall, men det er likevel en svært
god nyhet.
Da var det også interessant å lese en
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av kommentarene på Facebook. ”Dette
er IKKE en god nyhet. Det er allerede
flere stillinger enn det er prester (som vil
jobbe som prest...). Enda vanskeligere å
få folk …”
En viktig forutsetning for en folkekirke i Norge er å sikre at alle bygder
og steder har ”sin” prest. Da er det begrenset hvor mye en kan rasjonalisere
prestetjenesten.
Det er ikke mulig å effektivisere alt
eller dele antall tjenester på antall kirkemedlemmer. Likevel vil mange mindre steder bare ha krav på deltidsstillinger.
I Sandøy i Møre bispedømme var
det ikke verken befolkningsmessig eller
økonomisk grunnlag for mer enn en 60
% prestestilling. Den utlyste deltidsstillingen fikk ikke søkere.
I januar i år meldte NRK at man
ved hjelp av det lokale næringslivet
har skaffet midler til en 100 % prestestilling. I fremtiden vil kanskje slike
kreative løsninger være nødvendige for
å skaffe prester enkelte steder. Men vil
dette være gode og rettferdige løsninger?
Regjeringen har besluttet å avvikle
boplikten for prester, selv om de fleste
kirkelige instanser har ønsket å beholde
en revidert utgave av den. Uten boplikt
eller gode erstatningsløsninger vil det
igjen være distriktene som blir hardest
rammet. Små kommuner (hvis de finnes etter noen år med blåblå regjering)
må skaffe gode boliger for å lokke til seg
prester. I kampen mellom ekstra syke-
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pleierstillinger i eldreomsorgen og prestebolig er det ikke gitt at kirken vinner.
Den samme kampen gjelder i dag
kirkelig bemanning på fellesrådsnivå,
og kampen om kronene til lønn vil i alle
fall ikke bli enklere om prestene også
skal ansettes på dette nivået.
Den sentralkirkelige drømmen om
de store stabene og det tverrfaglige samarbeidet mellom trosopplærer, kateket,
diakon, kantor, kirkeverge og prest har
hatt mye fokus de siste årene. For de aller fleste vil det forbli en drøm, noe som
ikke kan realiseres. Store staber med
heltidsansatte vil i høyden være mulige
i byene. Små bygdemenigheter vil ikke
ha lønnsmidler til mer enn små trosopplærerstillinger. Deltidsløsninger
vil være nødvendige for de aller fleste
faggrupper. Dersom gravferdsforvaltningen overføres fra Kirkelig Fellesråd
til kommunen, slik Stålsettutvalget har
foreslått, vil grunnlaget for mange kirkelige stillinger forsvinne. Kanskje forsvinner enda flere av kirkekontorene
ut av de små soknene for å lokaliseres
sammen med andre i mer folkerike områder.
Om 15 år vil prester i korte vikariater, pendlerprester med lang reisevei og ”inn og ut” prestetjeneste trolig
være avgjørende for å få hjulene til å gå
rundt i distriktene. Det vil ikke lenger
være mulig for menighetsrådet å ønske
seg den presten som bosetter seg midt
i bygda med familien, som har barn i
barnehage og på skole, som er med i
korpset og i idrettslaget.
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stene i prostiet kunne bestå, eller forsvinner prostiet som en enhet og dermed også prosten? Hva med etter og
videreutdanning, den faglige fordypningen som har gitt mange prester mot
til å fortsette i prestetjeneste år etter år?
Vil det være midler til dette, eller vil
slike midler bli delt likt ut til alle kirkelige ansatte?
15 år er ikke lang tid. Det ser enhver
av oss som har hatt en konfirmant i
huset. Plutselig er det lille vidunderet
blitt en lang kropp, nesten klar for voksenlivet. Kanskje vil ikke en fremtidig,
selvstendig utgave av Den norske kirke
gjennomgå en like dramatisk forandring. Vi håper at vi kjenner Den norske
kirke igjen og at den ligner mest mulig
på den folkekirken vi allerede er blitt
glad i. Presteforeningen vil i alle fall
følge utviklingen nøye og arbeide for
best mulige vilkår for prestene også om
15 år.
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Noe av dette kan være bra, fordi nye
prester kan forme presterollen på nye
måter. Mange gjøre allerede i dag en
enestående jobb som vikarer og omreisende prester.
Men med færre prester og mindre
tid vil kontakten mellom presten og folket nødvendigvis blir svekket. Nærvær
skaper tillit - uten tillit taper både prest,
kirke og folk.
Bekymringen for fremtidens prestetjeneste næres også av at vi ikke vet
hvordan arbeidsgiveransvaret skal organiseres. Vil vi om 15 år være ansatt
i bispedømmerådene – altså omtrent
som i dag? Eller vil vi være ansatt på
fellesrådsnivå sammen med andre kirkelige tilsatte? I hvilken grad kan vi beholde vår faglige selvstendighet? Vil vi
kunne styre arbeidshverdagen på samme måte som i dag, med de fordeler og
ulemper det medfører?
Vil det faglige fellesskapet blant pre-
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- VI TRENGER EN
KRAFTSAMLING FOR
REKRUTTERING
Intervju med Ole Inge Bekkelund, direktør i avdeling for kirkeordning i Kirkerådet

Jan Christian Kielland
Gateprest for ungdom, Oslo
jchr@hotmail.com

Kirkerådet har søkt departementet
om 4,8 millioner kroner til et rekrutteringsprosjekt for prester i årene
2014-2017. Inntil en eventuell prosjektstilling får midler, ligger Kirkerådets
rekrutteringsansvar plassert hos Ole
Inge Bekkelund, som også er direktør i
avdeling for kirkeordning. NNK tok turen til Kirkens Hus for å høre hans tanker om rekruttering til prestestillinger.
–
Hvem har ansvar for rekruttering i Den norske kirke?
–
Arbeidsgiver har ansvar for å
rekruttere til stillinger. Fakultetene har
et ansvar for rekruttering av studenter
til teologistudiene. Så har Kirkemøtet et
overordnet ansvar for hele Den norske
HEFTE TO ÅRGANG FØRTITO

kirke. Det igjen farger Kirkerådet som
sekretariat, slik at mitt og Kirkerådets
ansvar er av helhetlig karakter, samtidig som vi ikke er arbeidsgivere. Vi har
ansvar for å kommunisere at de kirkelige stillingene er viktige for samfunnet,
og vi må presse på for at det skal bli et
helhetlig trøkk på rekruttering som kan
støtte arbeidsgiverne. Vi har ikke så
mye ressurser nå, men det får vi mer av
i fremtiden.
–
Ja, nå har Kirkerådet søkt om
midler fra departementet til rekruttering.
Da blir det som i saken med kirkens nye
intra- og internett: at man må vente med
å gjøre noe til man har fått pengene?
–
Søknaden kom opp på initiativ
fra de teologiske fakultetene. De ønsket
sammen å lage et rekrutteringsprosjekt,
siden det nå er prekært med studentsituasjonen. Så inviterte de Kirkerådet og

- 14 -

interesser av rekruttering. Rent egoistisk
sett har kanskje prester interesse av litt
prestemangel, slik at det blir høyere lønn
og mindre kamp om stillingene?
–
Jeg har ikke registrert noe som
peker den veien, tvert imot. Prestene
er rekrutteringens beste forkynnere og
formidlere. De trenger også andre prester for vikarhjelp, permisjonsmuligheter og avlastning.
–
Så det vil slå negativt ut for prestene om ikke det blir flere av oss?
–
Ja
–
Men hva med regjeringen. Sånn
mellom oss, så lider vel ikke de så mye
om det blir færre prester? Er regjeringen
interessert i rekruttering?
–
Ja, det er vårt inntrykk. Selv
om det ikke er bevilget noe særlig med
penger til rekruttering de siste årene,
har departementet og regjeringen vært
veldig opptatt av landsdekkende prestetjeneste. Staten har vært en garantist for
det. Samtidig må det mer trøkk til i et
konkurransesamfunn. Det er konkurranse om dyktige folk, og vi må ikke tro
at ting bare skjer av seg selv.
–
I dag får man ikke noen spesiell gevinst om man som organisasjon,
menighet eller ansatt klarer å rekruttere
noen til teologistudiet. Burde vi lære av
fotballen, hvor klubber som overtar juniorer må gi trenings- og utdanningskompensasjon til klubber som har fostret
dem?
–
Det synes jeg er et kjempeforslag. Jeg skal ikke si at vi har tenkt på
akkurat dette, men vi har tenkt på sam-
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Bispemøtet inn. Så det er mer praktiske
årsaker til at Kirkerådet har signert dette brevet og framsendt søknaden.
–
Det tegnes tidvis en dramatisk situasjon for rekruttering av prester
framover. Har vi råd til å vente på departementet?
–
Nei. Og derfor gikk Kirkerådet
sammen med fakultetene for å starte et
sted. Vi har i flere år pekt på at vi trenger
en mye større kraftsamling på rekruttering. Da må det mye ressurser til. Vi har
latt oss inspirere av hva Forsvaret har
gjort over flere år. De har omfattende
kampanjer hvor de presenterer hva de
driver med på en lekker og innbydende
måte.
–
I søknaden til departementet
var et av tiltakene å få journalister til å
skrive positivt om presteyrket. Men som
oftest når jeg leser portretter av presteyrket i avisa, handler det om en krevende
arbeidshverdag. Hvordan skal vi få journalister til å skrive positivt om å være
prest?
–
Det er ikke så lett å si. Vi må
jobbe med kommunikasjonsstrategi, og
igjen er Forsvaret et eksempel. Vi ser at
det må kloke hoder til, og Kirkerådet
må spille på lag med arbeidsgivere og
fakultetene.
–
Da trengs det ganske mye penger?
–
Ja. Vi rår over 1200 prester og
6-7000 ansatte totalt i kirken, så vi trenger et rekrutteringsbudsjett så vi kan
tenke langsiktig.
–
Vi må nøste litt i hvem som har
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arbeidet med barne- og ungdomsorganisasjonene. Hvordan kan de stimuleres
slik at de markedsfører Den norske kirke som arbeidsplass? Vi bør tenke kreativt om type belønningsfunksjon, for vi
er veldig avhengig av både menighetene
og organisasjonene.
–
I prosjektsøknaden til departementet står det at rådgivningstjenesten
i videregående skole skal motiveres til å
rekruttere til teologistudiet. Hvordan får
vi til det?
–
Fakultetene kom opp med det
forslaget. Jeg tørr nesten ikke svare på
spørsmålet, for det blir litt gjetning.
Fakultetene er gode på dette, og mitt
svar blir sannsynligvis ikke særlig bra
(ler).
–
Vi må snakke om kallet. Det finnes litt forenklet to hovedretninger innen
kirken i dag i synet på presterollen: Et
kall som preger hele livet, eller en 37,5-times jobb. Er det den store kallstanken
som skremmer folk fra å bli prester, eller
er nettopp den veien til økt rekruttering?
–
Den som visste det. KIFO har
gjort en undersøkelse om presterekruttering. Så vidt jeg husker var det ingen
dramatiske funn der som hjalp oss med
å se hva som er problemet. Det er kort
og godt for få som søker til teologistudiet. Årsakene er nok sammensatte og
flere. Kallstanken er både utfordrende
og rekrutterende.
–
Mange unge mennesker i dag
har store ambisjoner for jobb og fritid.
Kanskje passet presteyrket bedre til den
pliktoppfyllende etterkrigsgenerasjonen?

HEFTE TO ÅRGANG FØRTITO

–
Det kan hende. Samtidig ser
vi på oppslag i mediene hvor aktuelle
prestestillingene er i et lokalsamfunn,
med kombinasjon av tung faglighet og
positiv respons på det man gjør. De kirkelige stillingene kan virkelig bety noe
for folk.
–
Har presteyrket for lav status
sammenlignet med den reelle betydningen?
–
Det tror jeg ikke. Vi har via
spørreundersøkelser inntrykk av at folk
er svært fornøyd med Den norske kirke.
Lokal stab og lokal prest er veldig godt
likt, mens myndighetsorganer og maktmiljøer har folk ikke noe forhold til.
–
Kirken går gjennom store endringer for tiden. Boplikten skal avvikles,
og presteyrket blir en mer vanlig jobb.
Hva tenker du om sammenhengen mellom dette og rekruttering?
–
Jeg tror det ikke vil bety noe.
Slik departementet legger det opp nå,
skal tilbudet om tjenestebolig bestå. I
Kjøllefjord, hvor min far var prest på
70-tallet, var det viktig med tjenestebolig. Samtidig slapp presten å skatte av
fordelene ved dette. Hvis skattefordelen
forsvinner, forutsetter jeg at arbeidsgiver kompenserer den økte skatten med
høyere lønn. Da vil presten ha større frihet til å velge å bo et annet sted, og det
kan enkelte steder virke rekrutterende.
–
Så du tror at det fortsatt vil være
godt tilbud om tjenesteboliger på Røst og
i Kirkenes og Berlevåg?
–
Ja, da er det viktig at arbeidsgiver har nok ressurser til å tilby tjeneste-
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utmelding av både medlemmer og ansatte, men sånn er det.
–
Bør vi ta hensyn til det når vi
tenker liturgi og teologi?
–
Noen vil sikkert bruke den
type argumenter. Men denne diskusjonen er først og fremst teologisk.
–
En annen mulig endring: I en
situasjon med manglende rekruttering
kan en løsning være å la flere uten cand.
theol.-grad bli prester. Kan cand.theol.graden på sikt være truet?
–
I Kirkerådet mener vi ikke det.
Fakultetene jobber godt med denne utdanningen, og den står etter vårt skjønn
sterkt. Ingen har tatt til orde for å vurdere større åpning for folk med annen utdanning. Vi ser samtidig at det rekrutteres flere fra Island, Sverige og Tyskland
(I 2012 var det 75 utenlandske prester i
Den norske kirke. jour. anm.).
–
Så de kan bli redningen?
–
Det har i hvert fall skjedd en
viss innvandring her. Og vi har økumeniske avtaler som gjør at prester fra
andre kirkesamfunn kan utveksles med
oss. Men vi må først og fremst få flere
til å studere cand.theol. Så er det også
masse folk med cand.theol-utdanning
som jobber i andre yrker (I 2007 var det
490 ordinerte under 67 år, 563 ordinerte
over 67 år, som ikke jobbet som prester i
Den norske kirke. Jour.anm.).
–
Hva tenker du om det?
–
Det kan ha med arbeidsvilkår
og flyttevilje å gjøre. Norge sentraliseres
og mange av oss som vokser opp i distriktene havner i Oslo. Det er ikke lett
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bolig og eventuelt kompensere bortfall
av skattefordeler.
–
Da blir dette en utfordring for
bispedømmene?
–
Ja. Men bopliktordningen har
vært kjempedyr i alle år, så jeg er ikke
der at jeg ser hva totalregnskapet for
dette blir.
–
En annen endring er at kirken
løses fra staten. Kan det ende med at prester må drive lønnskamp i konkurranse
med 4-årsbøker og kirkeorgler?
–
Jeg tror det er veldig lenge til.
Det er ikke gitt noe politisk signal om å
endre tilskuddordningen, hvor finansiering av prestene er en egen statlig pott.
–
Kommer staten til å beholde rekrutteringsansvaret når prestene ikke er
ansatt i staten?
–
Staten har startet jobben med
å forberede virksomhetsoverdragelse
av prestene til kirken, med et mål om
2017. Det er ikke fattet vedtak, men det
er politisk mandat til å utrede dette. I
2017 vil vi da få rekrutteringsspørsmålet i fanget.
–
Kommer det da en pott til rekruttering fra staten i 2017?
–
Det håper jo vi, og det vil vi
jobbe for. Vi må ha penger til en permanent, tung rekrutteringsordning.
–
En annen interessant utvikling
er liturgi for likekjønnet ekteskap. En del
prester har gitt uttrykk for at de går ut
av kirken om vi får en liturgi for dette.
Lurer rekrutteringsspøkelset bak biskopenes forsøk på kompromiss?
–
I dette eksempelet kan vi frykte
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å få folk til å flytte utenfor tettbebygde
strøk.
–
Hva kan vi gjøre for at presteyrket skal bli mer attraktivt for alle cand.
theolene utenfor kirken?
–
Arbeidsgiverne må ha verktøy
til å stimulere de stillingene der man
bor langt borte fra slekt og familie. For
mange er det et offer å flytte fra slekt,
men disse stedene må markedsføres.
Kjøllefjord, hvor jeg vokste opp, var et
fantastisk sted. Vi må komme ut med
det, og da må vi ha penger til kommunikasjonskampanjer. Igjen har Forsvaret
lyktes med noe, og de har ikke problemer med rekruttering.
–
Nå skal jeg prøve meg på en
kritisk oppsummering av presteyrket:
Gjennomsnittlig lønn, forventninger om
en slags kroppsliggjøring av kirken, krav
om etisk godt liv, konstant taushetsplikt
og en bedrift med synkende aksjer på den
norske livssynsbørsen. Hvorfor skal unge
mennesker bli prester?
–
Som prest kan man komme
fra jobb hver dag og virkelig oppleve at
man har gjort noe meningsfullt. Og så
er jeg uenig i at kirken mister aktualitet
eller oppslutning. Min påstand er at kirken vil være provoserende, utfordrende,
aktuell og veldig lokal som viktig samfunnsinstitusjon i Norge så lenge vår
generasjon lever. Det vil være en potent,
livskraftig kirke med nye generasjoner.
–
Det er interessant, for i media
tegnes ofte bildet av tomme kirker og
nedgang i medlemmer. Da hadde kanskje betydd noe for rekrutteringen hvis vi
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fikk snudd det bildet til en virksomhet i
framgang?
–
Vi ser i lokalmedia hvor aktuell
kirken er med små og mellomstore begivenheter. Tårnagentene har fått masse
oppslag. Men riksdekkende media er
bare ute etter skandaler, det vet vi jo.
Det samme gjelder andre samfunnsinstitusjoner.
–
Er riksdekkende media presterekrutteringens verste fiende?
–
Det er ikke jeg fagmann til å
vurdere. Det er nok både og.
–
Men bildet av kirken i media
har negativ innvirkning på rekruttering?
–
Kanskje. At Gelius ikke får
jobb på Ibestad tror jeg vel så mye kan
kommunisere at man har arbeidsgivere
som har gode prosesser. Av og til føler
vi at kirken får et negativt renomme på
grunn av oppslag i media, men i DIFIundersøkelsene ligger kirken helt på
topp. Kirkens utøvelse lokalt har kjempehøye score. Det er mulig jeg høres
litt naivt positiv ut her jeg sitter som
byråkrat, men når jeg jobber sammen
med kommunikasjonsdirektør Trude
Evenshaug, så er jeg ikke så sikker på
om de dårlige oppslagene har påvirket
folks oppfatning av kirken.
–
Heller ikke den ironiske julekampanjen?
–
Det var krusninger, og først og
fremst blant kirkens egne ansatte, etter
mitt skjønn noen få. For øvrig tror jeg
kampanjen var en suksess.
–
Har du noe mer du ønsker å
legge til nå mot slutten av intervjuet?

- 18 -

«Ulike tidsskrifter oppfordres til å lage temanummer og artikler om rekruttering».
Får NNK en spesiell posisjon i Kirkerådet
med dette temanummeret?
–
Fakultetene har laget den formuleringen, men jeg skal love å ta bladet
med i prosessen videre.
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–
Prestene får stort fokus og
kjempetrøkk, men den samme utfordringen gjelder for de andre yrkesgruppene i kirken: Kantorer, diakoner og kateketer. Ingen må ta Kirkerådet for bare
å være opptatt av prestene, men vi skal
sørge for bredt fokus på rekruttering.
–
Til slutt: I prosjektsøknaden til
departementet er Rekrutteringstiltak 4.3:
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INTERVJURUNDE
Det snakkes av og til om alle de ordinerte prestene som ikke jobber i Den norske kirke. NNK ønsker å komme bak mytene og høre hvilke vurderinger noen av
disse prestene har gjort og gjør seg. Vi tok kontakt med seks ordinerte prester som
ikke jobber i Den norske kirke og stilte tre spørsmål:
1. Kan du si noe om grunner til at du velger å ikke jobbe som prest i Den norske
kirke?
2. Hvordan får du brukt din cand.teol.-kompetanse i dagens stilling?
3. Hva kunne Den norske kirke gjøre for at det skulle bli mer aktuelt for deg å
jobbe som prest i Dnk igjen?

Jørgen Vik
Seniorrådgiver i Adecco

1. Jeg hadde vært i jobben min lenge
og hadde behov for en forandring. Det
var uaktuelt å flytte. Jeg så ingen muligheter innen Dnk som ikke innebar mer
av det samme.
2. Cand theol kompetansen er også
en praktisk kompetanse. Jeg bruker
den kanskje mest indirekte. I min nåværende jobb tolker jeg mennesker,
organisasjoner og oppgaver. Det er en
del tekster, mange samtaler og lite tale
om Gud.
3. Det er alltid aktuelt for meg å
jobbe i Dnk. Samtidig er det interessant
at jeg aldri har fått dette spørsmålet
tidligere. Jeg mener det er tre hovedHEFTE TO ÅRGANG FØRTITO

grep som bør gjøres. For det første bør
boplikten oppheves og lønna heves.
For det andre bør en få en mer offensiv
personalpolitikk med klare mål for de
ansattes utvikling og karriere. Kvalitet
- uavhengig av teologisk posisjon - bør
premieres og videreutvikles. Dette må
gjelde alle ansatte. For det tredje bør
Dnk vise frem et ønske om å være mer
utadvendt - være med der det skjer. Å
være prest handler etter mine begreper
først og fremst om å kommunisere. De
sakene som kirkemøte og -ledelse løfter
har lett for å bli interne og innadvendte.
Dette kan forsterke ensomheten blant
prester. Dette var i alle fall tilfelle for
meg. Ved å vende seg mer utover, tror
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Elisabeth Strøm
Faglig veileder ved SMISO Hamar

1. Jeg opplevde Dnk som en dårlig
arbeidsgiver når liv og jobbsituasjon
ikke er A4, og for lite tilpasningsdyktig
og endringsvillig. Det var mye dårlig
samvittighet ved fravær (sykdom, barns
sykdom, studiepermisjon), og alltid
andre som fikk større belastning ved
dette. Det var jevnt (for) høy arbeidsbelastning, ingen hvileskjær og for dårlig
og for lite veiledning. Når jeg sa klart i
fra at nok er nok, var det så ingen forsøkte å få meg til å bli. Det var også for
lite eller ingen kompetanse om sekundærtraumatisering. Hva opplevelsene
gjør med oss i en utsatt og ensom jobb
med tøffe begravelser, dødsbud og sjelesorg. Det å bli rørt, rammet og rystet
gjør noe med oss. I andre yrker som
kan oppleve sterke møter og vanskelige
oppgaver, er det pålagt debriefing og
individuell veiledning.
2. Det er først og fremst praktikum
og presteerfaringen min som er relevant; det å møte mennesker i alle faser
av livet og i livets ulike utfordringer.
3. For det første må Dnk se medarbeiderene sine. Følge opp med veiledning, bedre tilpasning og livsfasepo-

litikk. For det andre måtte det være
bedre tid til å prioritere det jeg ønsker,
som samtale, sjelesorg, studier og fordypning. Dette opplever jeg at er en
salderingspost for de fleste menighetsprester. For det tredje måtte det vært
en bedre lønnsutvikling, kompensasjon
for ubekvem arbeidstid og kunnskap
om hvilken slitasje det kan gi på sikt å
jobbe når ”alle” andre har fri.
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jeg Dnk vil fremstå som et mer attraktivt sted å arbeide for langt flere enn
meg.

Kåre Dag Mangersnes
Leder for kreftforeningen, distrikt Østland

1. For meg har det aller mest å gjøre
med at familiesituasjonen da jeg var
nyutdannet gjorde det vanskelig å jobbe som menighetsprest. Jeg trengte en
jobb, så da ble det nesten ti år i Kirkens
SOS. Det var en slags nesten-prestejobb. Nå er det mer tilfeldig.
2. Vanskelig å si. Jeg jobber nå i
Kreftforeningen og det er liten direkte
faglig relevans, men ferdigheter i å tenke analytisk har jeg hatt god bruk for.
Om det er en spesifikk teologisk kompetanse, kan nok diskuteres.
3. Tror ikke de kunne gjort så mye
annerledes. Jeg vet jo ikke hvordan det
er, men inntrykket er at prestene har det
helt greit. Som menighetsprest mener
jeg at man må være fleksibel. Kirken er
og skal være tilgjengelig for menigheten, og da må presten også stille opp.
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Jeg kan godt tenke meg å jobbe som
menighetsprest senere. Hvis kirken da
vil ha en som har samlet andre erfaringer.

har gått. Men generelt mener jeg at kirken som arbeidsgiver har et stort utviklingspotensial.

Vibeke Bergsjø Aas
Prosjektleder i NAV, Kongsvinger

Per Anders Nordengen
Foredragsholder og samtaleveileder

1. Jeg hører meg selv snakke om at
det ble for vanskelig å balansere livet
som alenemor og prest. Andre ganger
sier jeg at det er en lang og blodig historie. Hva er sant? Jeg jobber ikke som
prest mer fordi jeg har valgt et annet liv.
Jeg gikk i kirken hver søndag fra jeg var
ni år, ofte alene, og elsket det - liturgien,
salmene. Nå går jeg et par-tre ganger i
året, og føler meg hjemløs. Det er en
kjempesorg. Jeg tar min del av ansvaret
for at det ikke fungerte; kanskje er jeg
for frihetselskende og at rollen ble for
vanskelig for meg. At det ble for mye
ond og brå død, for bratt læringskurve
de første årene, og ingen oppfølging,
jeg måtte bare klare meg selv, og til slutt
fikset jeg det ikke mer. Det er et veldig
ensomt yrke.
2. Cand.theol.-kompetanse er lite etterspurt i arbeidslivet utenfor kirken.
Men presteerfaringen er nyttig, og dette er noe jeg opplever at arbeidsgivere
verdsetter, i hvert fall så lenge jeg ønsker å jobbe med mennesker.
3. Jeg vet virkelig ikke. Tror det toget

1. Etter å ha opplevd kirkebrann og
en slitsom byggeperiode av ny kirke, i
tillegg til belastninger i privatlivet, tok
jeg imot et tilbud om å bruke erfaringen min som personalsjef i næringslivet. Jeg hadde trodd at fraværet fra
prestejobb skulle være for en kortere
periode.
2. Som foredragsholder og samtaleveileder er jeg veldig takknemlig for
cand.theol. utdannelsen min. Den er en
solid teoretisk grunnmur for det meste
jeg gjør. Presteerfaringen gir meg god
bakgrunn for å kunne samtale med
mennesker i alle livets situasjoner. Jeg
har mye sorgarbeid, og jeg har mange
foredrag for mennesker som har opplevd en krise eller sykdom som har endret livet deres. For å møte mennesker i
disse situasjonene er jeg glad for presteutdannelsen og presteerfaringen min.
Jeg møter masse mennesker i forbindelse med foredragene mine. Jeg legger ikke skjul på min presteidentitet,
og opplever derfor at jeg får «preke» til
langt flere enn jeg ville nådd i kirken.
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og diakoni på en måte som gjør internasjonal diakoni relevant i mange deler
av menighetslivet.
3. Jeg skjønte etter hvert at jeg har
en sterk identitet knyttet til det å være
prest, og som regionskonsulent savnet
jeg det å være prest i det daglige. Jeg har
nå begynt som studentprest, noe som
forhåpentligvis gjør det mulig å forene
ønsket om å være prest med det å kunne være tilstede på mine barns arenaer
når de har fri. Jeg ser heller ikke bort fra
å søke meg tilbake som menighetsprest
i Dnk etter hvert, og skulle ønske at det
jobbes videre med bedre tilpasning av
menighetsprestetjenesten opp mot ulike livsfaser og behov.
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3. Jeg skulle ønske Den norske kirke
hadde fulgt opp oss som går over i andre sammenhenger på en tettere måte.
Jeg har enda ikke på disse 15 årene opplevd å få konkrete henvendelser fra kirkens ledelse med spørsmål om jeg kan
tenke meg å komme tilbake.
Selv om jeg ikke er lønnet prest, så er
jeg stolt av presteidentiteten min, og så
lenge jeg er ordinert opplever jeg meg
som prest i kirken. Jeg stiller opp som
frivillig vikar så mye jeg kan. Jeg skulle
ønske at prost/biskop hadde invitert oss
ordinerte prester til prestesamlinger for
å vise at de regner oss som en del av det
lokale presteskapet.

■

Liv Arnhild Romsaas
Tidl. regionskonsulent i Kirkens nødhjelp

1. For meg ble det først og fremst et
praktisk spørsmål – jeg klarte ikke å
forene ønsket om å være hjemme når
barna har fri med ønsket om å gjøre en
god jobb som prest i denne perioden
hvor jeg har barneskolebarn. Selv om
jeg jobbet mye i perioder som regionskonsulent i Kirkens Nødhjelp, kunne
jeg ta ut avspasering i skoleferiene.
2. Som regionskonsulent brukte jeg
den kompetansen i arbeidet med materiell og i presentasjoner inn mot oppdragsgivernettverket. Den gjorde det
mulig for meg å knytte sammen teologi
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JEG SER MANGE MULIG
HETER FOR TEOLOGER
Intervju med Gisle Hellsten, Leder ved Karrieresenteret, Universitetet i Oslo

Jan Christian Kielland
Gateprest for ungdom, Oslo
jchr@hotmail.com

–
Kommer det noen cand.theol.studenter hit til Karrieresenteret for å
høre om karrieremuligheter?
–
Av de fakultetene vi samarbeider med, ligger nok dere på en god syvende plass i antall studenter som besøker oss, foran odontologene. Men vi har
god kontakt med Teologisk Fakultet, og
vi har kurs nede på TF.
–
Vi teologer liker å se på cand.
theol.-studiet som et av universitetets
flaggskip. Har teologistudiet fortsatt denne statusen?
–
Teologistudiet frontes ikke
som flaggskip i offentligheten, men det
er definitivt et fag med tradisjoner. Selv
om faget ikke er like frontet som tidligere, har ikke faget noe lavere status
enn andre universitetsfag. Samfunnet
trenger teologer og prester, det tror jeg
universitetsledelsen er veldig klar over.
–
Om det kommer en fersk student hit og sier «Jeg vil bli cand.theol.,
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men jeg vil ikke bli prest», hva svarer
dere da?
–
Da sier vi: Så flott, da! Hva har
du tenkt til å bruke utdannelsen din til?
Hva slags refleksjon har du gjort deg, og
hvorfor begynte du på teologi i utgangspunktet? Det ville være en interessant
samtale å ta.
–
Tenker dere at cand.theol. kan
være en klok utdannelse å ta selv om
man ikke skal være prest?
–
Jeg vil absolutt si at cand.
theol.-studiet kan brukes til mye, og det
ser vi også. Det er andre karrieremuligheter enn akkurat innenfor kirken.
Teologer er gode samtalepartnere. Dere
blir ikke psykologer, så dere kan ikke ta
den kliniske biten. Men veldig mange
organisasjoner ser viktigheten av å ha
god organisasjonskultur og god organisasjonsutvikling. Teologer har kompetanse på samtaler, være bindeledd
mellom de ansatte og ledelsen, krisekommunikasjon, sorgprosesser. Jeg ser
mange muligheter for teologer.
–
Så man har en unik og annerle-
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native karriereveier.
–
Man hører om noen teologer
som har lykkes i næringslivet, som er forfattere eller profilerte intellektuelle. Men
har ikke disse noen ekstraordinære evner
som er årsaken til at de lykkes utenfor
kirken?
–
Nei, alternativ karrierevei forutsetter ikke at man er ekstraordinær.
Det er lett å se på heltene i samfunnet,
som alle kjenner til og som har et spesielt talent. Statsviterne ser på de som har
blitt departementsråder, sosiologene vil
se til Kjetil Rolnes som skriver for VG
og er popartist. Men det trenger ikke
være representantivt for hvor gruppen
generelt havner. Det handler igjen om
å se på hva man kan og hva man ønsker
å jobbe med, så vil stillingene finnes
der ute. Jeg ble selv veldig overrasket,
og opplyst, for noen år siden. Da møtte
jeg en arbeidsgiver som jeg stilte mange
av de samme spørsmålene som du stiller, da om andre profesjoner. Han så på
meg og sa: «Jeg er ikke så opptatt av hva
dere har studert. Jeg er opptatt av hva
dere kan og hvordan dere bruker hodet.
Resten skal jeg lære dere.» Teologi er i
høyeste grad en akademisk utdannelse.
Faget gir blant annet høy kompetanse
på kildekritikk, metodisk framgang og
å føre en argumentasjonsrekke. Det kan
man bruke i kirken og det kan man bruke andre steder.
–
For å ta noen myter om presteyrket: Vi prester sier av og til at vi har
lav lønn sammenlignet med andre yrkesgrupper. Er det noe reelt i dette, og der-
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des kompetanse som teolog?
–
Ja, det vil jeg si. Hvis man ser
bort fra spisskompetansen, som er nært
knyttet opp til religion og kristendom,
er det mye annet man lærer i teologistudiet som man ikke får i andre fag.
Mye av det man forbinder med kirken,
er også aktuelt i samfunnet, utenfor en
kirkelig kontekst.
–
Hvordan kommer man seg inn
i arbeidslivet utenfor kirken som teolog?
–
Da er man i samme båt som
90% av andre kandidater fra universitetet. Det handler om å gå ut og tenke
hva man kan tenke seg å jobbe med, og
argumentere for at man har den nødvendige kompetansen for den stillingen
man søker. Det er det vi kaller bevisstgjøring av kompetanse. Veldig mange
studenter er flinke til å fortelle om hva
de har studert, men ikke så flinke til å
sette ord på hva de faktisk kan. Dette
jobber vi i Karrieresenteret med.
–
Kan det være en ulempe at man
har studert teologi, i møte med enkelte
religionskritiske miljøer?
–
Du vil kanskje møte noen
holdninger der ute, hvor noen assosierer teologi med å jobbe som prest og tenker at «det skal vi ikke ha i vår organisasjon». Men jeg tror ikke man skal bruke
så mye energi på dette. Jeg tror heller
på å være optimistisk, gjerne bortimot
naiv, og tro at arbeidsgiver vil ha den
kompetansen du har. Det handler om å
ta tyren ved begge hornene og gå ut og
søke. Og det finnes mange eksempler på
teologer som nettopp har funnet alter-
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med større muligheter utenfor kirken?
–
Nå tror ikke jeg, uten å ha sett
nøye på tallene, at teologer har spesielt
mye lavere begynnerlønn enn andre
kandidater fra universitetet. Men lønn
vil alltid henge sammen med hvilke arbeidsoppgaver du gjør, hva slags krav
som settes til den enkelte, i hvilken
grad du er ansvarlig for egen lønn. Det
er mange forhold som teller inn. Jeg er
sikker på at den mest brilliante teolog
som ønsker å jobbe i de lønnsdominerte yrkene, kan finne jobb der. Ta
konsulentbransjen. Jeg er overbevist
om at den med rett hode, holdning og
motivasjon, uavhengig av bakgrunn,
kan få jobb der. Den første personen
konsulentselskapet McKinsey ansatte
fra Universitetet i Oslo, hadde hovedfag
i gaupe! Det handler om å ta rollen og
være med og jobbe. Men veien til virkelig høy lønn, vil for de fleste gå gjennom å finne sin egen business og være
suksessfull der. Kanskje du får litt bedre
betalt i et departement sammenlignet
med kirken, kanskje enda litt bedre i det
private. Men de store pengene kommer
når man når partnerskapsnivå i et privat firma eller får den gode ideen som
virkelig selger. Og det vil ikke overraske
meg mye om teologen Bjørn Eidsvåg er
en av Norges rikeste menn.
–
En annen myte om presteyrket,
er spesielt uhensiktsmessig arbeidstid,
utfordringer med to arbeidsgiverlinjer, kultur for dårlig ledelse. Har dere i
Karrieresenteret noe inntrykk av Den
norske kirke som arbeidssted?
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–
Til det kjenner jeg kirken litt
for dårlig. Men jeg kan nok berolige deg
med å si at konflikter, utfordringer og
misnøye er gjengs i hele arbeids-Norge.
Hvis du spør lærerne, vil også et flertall
der være misfornøyd med arbeidstid
og lønn. Når man søker jobb, kan man
enten velge å kose med misnøyen eller
man kan gjøre noe med det. Ting er
som de er, og jeg tviler på at betingelsene i kirken vil endre seg dramatisk
framover. De fleste profesjoner har det
på denne måten: Man møter noen premisser som arbeidstaker. Hvis man søker jobb i kirken, må man regne med å
jobbe søndager.
–
Dere i Karrieresenteret kjenner
kanskje unge arbeidstakere bedre enn de
fleste andre. Hva kan kirken gjøre for å
bli attraktiv for arbeidstakere i dag?
–
Blant mange som ennå ikke
har valgt å studere teologi, tror jeg kirken assosieres veldig mye med det som
skjer i gudstjenesten, i kjernevirksomheten. Jeg tror man er for lite flink til
å kommunisere alt det andre presten
gjør, og ikke minst prestens rolle i samfunnet. Tenk kontrafaktisk: Hva om vi
ikke hadde en kirke? Hvilken rolle fyller man i samfunnet utover den ukentlige seansen på søndager? Kirken har
en rolle i samfunnet, og jeg tror den er
utydelig for mange som vurderer å søke
seg en karrierevei der.
–
Så kirken bør kommunisere sin
rolle i samfunnet tydeligere når den jobber med rekruttering?
–
Ja, det tror jeg. Jeg tror man kan
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kommunikasjon, møtt elevene på deres
premisser og evnet å kommunisere sitt
eget mangfold.
–
Så kirken bør lære av kommunene?
–
Ja, jeg er ingen orakelmann,
men det handler om å jobbe med hvordan man oppfattes hos målgruppen.
–
Noen pessimister tenker at kirkeskipet er synkende, med lavere medlemstall og mindre tilknytning til staten,
og at dette vil få konsekvenser for presters
arbeidsvilkår. Hva kan en 45 år gammel
prest gjøre for å skaffe seg en alternativ
karriere?
–
Det er mye hjelp å få, f.eks. hos
betalt karriereveiledere der ute. Men jeg
er opptatt av at verden er delt i to: Det
man kan gjøre noe med selv, og det man
ikke kan gjøre noe med selv. Kirkens utvikling vil gå sin gang uten at enkeltindivider kan ha stor innflytelse over den.
Men som individ i det spillet, kan du
gjøre mye. Hva kan du gjøre selv, hvordan kan du definere hva du skal gjøre
selv, enten du skal være en del av kirken
eller gå ut av den? Det er spørsmålene
man må ta tak i. Ellers kan man bli frustrert og tenke at man er låst i et system,
og det blir en selvoppfyllende profeti.
Ta heller skjea i egen hånd, gjør noe
med det du kan styre selv.
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vise fram mangfoldet i kirken, og hvilken enorm betydning den har for mennesker som ikke bruker den til daglig.
For eksempel når det kommer til helseproblemer og man havner på sykehus,
spiller presten et potensielt stor rolle
som samtalepartner. Og som institusjon
spiller kirken en betydelig rolle i Norge
og i verden. I media blir kirken ofte synlig gjennom knallharde debatter. Disse
er en del av kirken, men slett ikke alt. Få
fram mangfoldet, vis hva dere gjør.
–
Hvis nå kirken har greid å rekruttere til teologistudiet, hva bør den
gjøre for å være en attraktiv arbeidsgiver
for ferdige teologer?
–
I det private næringslivet bruken man begrepet «corporate branding». Man må stå og vise seg fram.
Være til stede i studiene, profilere seg
mot de som ikke er «innenfor», være
til stede på karrieremesser, være der
ute, skrive, være aktive i sosiale medier utenfor den indre kretsen - jeg tror
mange ting fra corporate branding kan
brukes av kirken. Kommunesektoren er
et relevant eksempel for kirken. Det ble
av mange opplevd som en forgubbet arbeidsplass som står med spaden i hånda
og gjør ingenting. Det er selvfølgelig
bare en myte. Uten kommunesektoren
stopper Norge opp. De spiller en viktig
rolle. De har tatt dramatiske grep i sin

■

NYTT
NORSK
KIRKE
BLAD

MAGASIN

JEG VIL GJØRE EN
FORSKJELL...

Angela Timmann-Mjaaland
Phd-stipendiat, Det praktisk-teologiske seminar
angela.timmann-mjaaland@teologi.uio.no

Jeg vil gjøre en forskjell i verden. Da kan
jeg ikke bli prest og sitte fast i en alt for
stor prestebolig i en bortgjemt dal, med
bil og hund og kanskje noen barn. Jeg
skal jobbe med utviklingsstudier og
jobbe for fred og forsoning. Det jeg skal
jobbe med, skal virkelig bety noe… Slik
er en av innvendingene når man spør
unge, engasjerte kristne om de vil bli
prest.
HVEM SITTER PÅ GJERDET?
Hva skal til for at unge mennesker starter på en cand. teol.-grad? Hva skal til og
hva hindrer dem i å gjøre det? I løpet av
neste 10 år går en tredjedel av prestene i
Dnk ut i pensjon. Allerede nå mangler
vi nyutdannete prester. Fra ulike hold
jobbes det med rekruttering til cand.
theol.-graden og til prestestillinger.
Rekrutteringen skjer både blant unge
studenter og erfarne mennesker med
annen arbeidserfaring i bunn. Her vil jeg
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hovedsakelig skrive om rekruttering av
unge studenter. Jeg har selv jobbet en del
år som kapellan og prosjektprest, nå er
jeg stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar. Der jobber jeg sammen med
TF for rekruttering av studenter. Og vi
stiller oss nå spørsmålet: hvor er de unge
menneskene som sitter på gjerdet og lurer på om de skal starte en presteutdanning? Hvilke argumenter taler for å satse
på dette og hvilke argumenter taler for
et annet yrke?
HVA ER MULIGHETENE?
For å begynne med de andre yrkene:
Hvorfor slutter en del prester i sine ordinære prestestillinger? Her fins det
ulike grunner: en ny jobb i en organisasjon, bedrift, forskning, en mer regulert
arbeidstid, evt. bedre lønn. Dette betyr,
positivt sett, at en presteutdanning kvalifiserer til ulike jobber. Tar du en presteutdanning, så er du ikke bundet for
alltid. Selv om man helst skulle ønske at
alle som begynte i presteyrket også forble der, så kan det være viktig for unge
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Å TA ANSVAR FOR RELIGION
Vi som allerede er prester og som faktisk
møter ungdom og konfirmanter hver
uke, hva sier vi om vår jobb? Klager vi
over arbeidstid, lovpålagte tjenester og
tidspress? Hva ser disse unge menneskene vi møter og hva hører de oss si om
vårt yrke? Får vi sagt og vist at dette er en
fantastisk jobb? Presteyrket rommer så
mange muligheter, enten man vil jobbe
som menighetsprest eller i stillinger som
studentprest eller sykehusprest. Man
kan arbeide med musikk, undervisning,
drama, samtaler, retorikk, kreativ skriving. Ved dåp, vigsel og begravelser får
man lov til å delta i viktige begivenheter
i mange menneskets liv- både der hvor
man feirer et nytt liv, feirer kjærligheten
og der man følger mennesker inn i sorgen og tårene. I blant er det bare taust,
eller man ser hvordan noen av de viktige ordene, Guds ord, plutselig gir me-

ning. Som prest kommer man tett inn
på mange konkrete liv der tro og håp
utgjør en helt avgjørende forskjell. Noen
ganger har jeg tenkt at jeg er svært privilegert som får lov å bli kjent med det
norske samfunnet og dets historie gjennom alle disse samtalene. Jeg vet ikke
hvem som får en lignende kunnskap om
et gjennomsnitt av menneskers liv i vårt
samfunn.
Hvorfor trenger vi flere prester?
Stortinget har vedtatt at man ønsker en
landsdekkende folkekirke. Det skal være
mulig å ha en prest i ditt distrikt som
har ansvar for deg, både i glede og sorg.
Kanskje må man si det så enkelt som
at vi trenger at noen blir prester, slik at
det kan feires gudstjeneste med bønn
og nattverd i kirken, slik at vennene kan
komme med barna sine til dåp, at familier kan komme til bestefars begravelse
ikke så langt unna. Vi trenger ikke bare
studenter som vil lære noe om religion,
men vi trenger studenter som vil ta ansvar for religion. Vi trenger at noen tar
ansvar for formidling og nytolkning av
vår religion, vår tro. Vi trenger prester
som er fredsarbeidere på stedet.
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mennesker å vite at man ikke låser sin
fremtid når man velger presteutdanningen. De unge menneskene jeg har snakket med og som sitter på gjerdet, lurer
på om fremtiden er åpen og vid og full
av muligheter. Presteyrket virker for
dem låst og kjedelig. Er du prest, så er du
prest. Etter en lang utdannelse kan du bli
prest, prost, biskop. I en tid hvor de fleste
av deres egne foreldre skifter jobb etter 8
år, så virker presteyrket ved første blikk
ganske snevert. Men med den allsidige
utdannelsen og muligheten for kreativitet og frihet i utøvelsen av yrket, så vil jeg
jo si at mulighetene er der.

HVEM SITTER PÅ GJERDET?
Hvem kan oppfordres til å begynne med
teologistudier? På TF har vi mange studenter som har avsluttet et annet studium før de kommer til oss. Med lærerutdanning, kunsthistorie og psykologi i
bunn kommer noen studenter til oss og
starter med teologi. Dette er vi veldige
glad for og deres bakgrunn er en beri-
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kelse i undervisningen.
I den menigheten jeg jobbet lengst
i finnes det to til fire ungdommer som
jeg tror kan starte med presteutdanning
i løpet av de neste årene. Og det er ikke
min fortjeneste. For hva skal til for at
ungdom velger presteutdanning? Disse
ungdommene har vokst opp i familier
med et visst kirkelig engasjement. I deres oppvekst har de vært i ulike kristne
miljøer, på søndagsskolen, i speideren,
i barnekoret og i Ten Sing, på lederkurs
og i Taizé – og to av dem går på KG.
Avgjørelsen om å ta teologi eller ikke er
ennå ikke tatt. Mye kan fortsatt skje.
Det er en gruppe unge mennesker
som jeg gjerne skulle sett valgte presteutdanningen: Det er alle de engasjerte studentene som vil forandre verden og gir
mange timer av sitt liv inn i frivillige organisasjoner som Changemaker, KFUKKFUM, Natur og Ungdom og en drøss
med andre gode foreninger. I vårt samfunn og i kristne organisasjoner finnes
det mange engasjerte unge mennesker.
Hva studerer de i dag? Noen velger kanskje statsvitenskap eller utviklings- og
fredsstudier. Men gjennom sitt frivillige
arbeid har de opparbeidet seg en enorm
kompetanse. De vil gjøre en forskjell i
verden. For en del av de unge virker presteyrket for låst i lovpålagte oppgaver og
i en snever karriere. Og noen har nok
også hørt ett og annet som peker i den
retning hos sine lokale prester. Men hva
hvis man snakket litt høyere om hvilke
muligheter som ligger i presteyrket: Her
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kan du virkelig bety noe for konkrete
mennesker, dag for dag. Som prest kan
man formidle håp og fred i helt konkrete
situasjoner på mange steder i landet. Og
man får et yrke i en verdensvid organisasjon med millioner av kolleger og trosfeller, hvor man enn reiser i verden.
VÅRT BIDRAG TIL REKRUTTERING
I vårt rekrutteringsarbeid på TF/PTS,
så er dere som leser dette våre viktigste
medspillere. Både dere og vi skal gi de
viktige dryppene som skal til for at unge
mennesker velger en kirkelig utdanning.
Og det kan være slik at dere vet litt mer
om hvem som sitter på gjerdet og lurer
på om de skal begynne med en kirkelig
utdanning. Vi vil gjerne jobbe sammen
med dere om dette for Den norske kirke.
Trenger dere brosjyrer, så sender vi dem
gjerne. Vil dere ha besøk fra oss, så kan
vi sende studenter til dere, for eksempel
med vårt nye andaktskurs. Fra høsten
2013 er våre studenter til stede på nesten
alle Ungdomsting i Den norske kirke.
Der har de info om utdanningen på TF,
de har en stand, holder et foredrag og
deltar som observatører på tinget. I løpet av sommeren er vi på ulike festivalen. Ta deres konfirmanter med til våre
stands. Våre studenter slår gjerne av en
prat om livsvalg, muligheter og presteutdanningen på TF. Som prest kan man
gjøre en betydelig forskjell for mange
ulike mennesker.

- 30 -

■

MAGASIN
MAGASIN

HOMOFILIDEBATTEN OG
REKRUTTERING AV UNGE
TIL KIRKELIG TJENESTE
Et vitnesbyrd og noen refleksjoner

Sara Elisabeth Moss
Student på avsluttende praktikum
Sara.Elisabeth.Moss@oslo.kirken.no

Jeg har blitt utfordret til å si noe om
hvordan den pågående homofili-debatten kan ha påvirkning på rekruttering
av homofile og lesbiske til stillinger i
Den norske kirke. Det er det ingen som
vet sikkert, men jeg kan gi NNKs lesere
et innblikk i hva som opptar meg, som
selv er arbeidssøkende.
FØRST ET VITNESBYRD
Denne våren er jeg praktikumsstudent
og kan begynne å søke faste prestestillinger. Jeg er spent. Første gang jeg
skulle takke ja til en stilling i Den norske kirke, brukte jeg først en kveld på å
google alle prestene på den aktuelle arbeidsplassen. Internett indikerte at alle
de fem prestene ved kontoret var enten

harmløse eller progressive, og jeg takka
ja til stillingen.
Etter to uker kom en fremmed mann
til meg og sa at han var den nye trosopplæringskapellanen. Å nei. En sjette
prest, og han hadde en rar dialekt. Kom
han sørfra, fra en dyp fjord? Var han
indremisjonsmann? Hva slags prest var
han? Ville den nye trosopplæringskapellanen tåle å måtte omgås en lesbisk
trosopplæringmedarbeider?
Et raskt google-søk gjorde meg letta.
Men jeg visste alt da, etter to uker som
fast ansatt i Den norske kirke, at jeg
bare så vidt var kommet i gang med å
google, sladre, trikse og mikse. For det
er ingen selvfølge at noen andre enn
meg selv kan – eller vil - ta ansvar for at
jeg får ro og rom til å gjøre den jobben
jeg er betalt for å gjøre.
I juleferien har jeg vært prestevikar.
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Før jeg reiste til tjenestestedet mitt, ble
jeg oppringt av en trivelig prost som
ville ønske meg velkommen og gi noen
beskjeder. På slutten av samtalen sa han
noe sånt som: “Det er hyggelig at du har
med deg kona di. Det har aldri vært en
lesbisk prest der oppe før, men det tror
jeg ikke vil by på problemer. Og skulle
noen si noe på det, så ringer du rett til
meg, og så skal jeg ordne opp med dem.
Du skal ikke bruke tid på sånne ting.”
EN OMDØMMETRUSSEL?
På de fleste arbeidsplasser ville jeg ikke
tenkt at en slik gest var nødvendig,
men dette var samme dag som Kirkelig
Fellesråd i Oslo (KFiO) var i vinden
etter å ha blitt felt i Likestillings- og
diskrimineringsnemnda for å ikke ha
forsøkt å forhindre trakassering av
en lesbisk trosopplæringsleder. Og da
prosten ringte, hadde jeg akkurat snakket med en journalist om homofile ansatte i Frelsesarmeen. Det var en dårlig
dag å være homo i kirka på.
Min egen arbeidsgiver, kirkevergen
i Oslo, uttalte til Aftenposten (6/12-13)
følgende om at KFiO var felt av både
Likestillingsombudet (24/4-13) og
Likestillings- og diskrimineringsnemnda (29/11-13): ”Vi har en raus holdning
til hvem vi ønsker å ha ansatt. Men dette
vedtaket kan ende opp med å være negativt, i den forstand at det kan bli vanskeligere for Kirken å ansette homofile
og lesbiske.” Til Dagbladet (6/12-13) sa
han at det ”bekymrer meg at det kan
gjøre det vanskeligere å ansette lesbiske
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og homofile fordi man som arbeidsgiver pålegges en aktsomhet som gjør det
veldig vanskelig å følge opp.” Å få slått
fast at homofile og lesbiske ikke skulle
måtte tåle personangrep i arbeidstida,
ble vanskelig å følge opp. Det lød som
en trussel mot alle homofile og lesbiske
som jobber i Oslo-kirken.
Videre antydet han både til
Aftenposten og Dagbladet at han ønsket å gå rettens vei for å legge ansvaret
for homofile og lesbiske ansattes arbeidsmiljø i Oslo-kirken over på noen
andre enn ham. Dette ble senere trukket tilbake fra KFiO.
Men jeg tror ikke denne kirkevergen, og alle med ham som argumenterer i samme retning, innser at den
største trusselen ikke er rettet mot meg.
Trusselen deres møter en vegg og spretter tilbake. Tilbake på en kirke som er
midt i en stor omstillingsprosess og
samtidig opplever at det er utfordrende
å rekruttere kvalifiserte ansatte til alle
stillingene som skal besettes.
Den norske kirke ønsker seg ansatte
med lang utdanning, stort engasjement
og høyt refleksjonsnivå. Innbiller vi oss
virkelig at medieoppslag av denne typen bidrar til at flere unge mennesker
vil velge å søke stillinger i kirken?
At mange nordmenn nå ser ut til å
regne det som naturlig at Den norske
kirke behandler homofile og lesbiske på
en ålreit måte, og at folk noen ganger
reagerer med sinne når det ikke skjer,
skal Den norske kirke ta som et kompliment. Det må jo bety at kirka fortsatt
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DET ER IKKE SPESIELT
RELIGIØST Å VÆRE EN DUST
Men jeg kan ikke legge fra meg det
som har blitt mitt slagord i studietida:
Å være religiøs betyr ikke at du har fått
blankofullmakt til å oppføre deg som
en ignorant og ureflektert dust.
For noen ganger kjennes homofilidebatten til Den norske kirke bare
dustete. Det er bare dustete hvis jeg,
av hensyn til en enkeltperson i et menighetsråd, må avstå fra å ha konfirmantundervisning, så min kollega må
jobbe dobbelt. Det er dustete hvis jeg,
av hensyn til en spesiell kollegas teologiske overbevisning, blir bedt om å ikke
nevne kona mi rundt lunsjbordet. Hva
blir kirkelig enhet verdt for meg hvis
jeg ikke får være med?
At Den norske kirke har fått lov til å
forskjellsbehandle folk når det er såkalt
saklig grunnlag for det, gir ikke Den
norske kirke en plikt til å forskjellsbehandle så mye den kan – eller? Når jeg
nå sitter og leter etter min første prestestilling på kirkejobb.no, er det ikke særlig motiverende å lese teksten “samlivsform kan tillegges vekt” igjen og igjen.
Særlig ikke når dette omtales under
punktet kvalifikasjoner. Jeg er snart formelt kvalifisert for prestetjeneste. Hvis
min søknad automatisk blir fjernet fra
bunken – skal jeg gidde å bruke tid på å
skrive den da?
Jeg kan jo ringe til prostene og spørre hva slags samlivsform de selv fore-

trekker, eller google prosten, kanskje,
eller finne ut om Normisjon har mange
lokallag i området – but why? Jeg er jo
ikke interessert i å markedsføre min
egen samlivsform. Jeg er lei av å ringe,
og lei av å google, lenge før prestelivet
har begynt.
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regnes med og betyr noe for folk.

LOJALITET OG RESPEKT
Å si at noe er dustete, er selvfølgelig
barnslig. Til daglig forsøker jeg å ta folk
på alvor. Jeg trenger ikke å overbevise
alle mine kolleger – over-, under- eller
sideordnede - om at det er meg som har
rett, så lenge de ikke stiller seg i veien
for at jeg kan gjøre den jobben jeg blir
betalt for. Jeg veit at jeg har kolleger
som jeg er dypt uenig med i ulike spørsmål. Det gjelder ikke bare samlivsetikk.
Vi trenger ikke være enige om alt – vi
må bare være enige om at vi skal jobbe
sammen. Og kanskje vi av og til må
være enige om å la noen temaer ligge.
Men likevel føles det befriende å
skrive det. Dustete. Jeg har gått sju år
på Universitetet i Oslo og når jeg skriver denne artikkelen, er jeg i gang med
avsluttende praktikum. Da kjennes det
dustete å stadig gå rundt som et blinkende juletre og være inkarnasjonen av
kirkesplittelse og elendighet. Og klart
det til tider gjør noe med min motivasjon for å bli rekruttert til kirkelig tjeneste.
Det ser ut som homofile og lesbiske
ellers har et helt usedvanlig stort ønske
om å jobbe i Den norske kirke - kanskje mer på tross av enn på grunn av
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arbeidsplassens grad av attraktivitet,
historie og omdømme stilt overfor den
nevnte gruppe. Samt at mange jeg kjenner, føler en helt usedvanlig høy grad
av lojalitet og respekt i møte med en arbeidsgiver som ikke alltid har noe særlig lojalitet og respekt å gi i bytte.
Selv mener jeg at å være tydelig og
åpen i møte med min arbeidsgiver, også
er en måte å vise lojalitet og respekt på.
Lenge studerte jeg teologi med en forståelse av at jeg først og fremst utgjorde
et problem for Den norske kirke, og at
det egentlig hadde vært best for kirka
om jeg aldri kom meg ut i jobb.
Jeg ser ikke lenger på meg selv som
et problem for Den norske kirke. Jeg
ser på meg selv som en fagperson som
kan gjøre en jobb som Den norske
kirke trenger noen til å gjøre. Men jeg
vet at det ikke er uvanlig at homofile og
lesbiske i kirken, bevisst eller ubevisst,
tenker på seg selv som et problem for
menighet, arbeidsgiver og kirkefred.
Slutt med det!
For det er slettes ikke bare homofile og lesbiske ansatte som har blitt
behandlet som problemer av kirkelige
arbeidsgivere. Jeg har en mistanke om
at mye dårlig fundert teologi har fått
fotfeste i menigheter på grunn av svak
ledelse og kirkeledere som ikke ser
konsekvensene av egne handlinger.
Tenk på Ingrid Bjerkås, ute på Senja,
i 1961. Biskopen tilbød seg personlig
å komme ut og forvalte sakramentene
på Senja av og til, så ikke den konservative delen av menigheten skulle risi-
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kere å måtte benytte seg av presten sin.
Biskopen skapte utrygghet, ikke trygghet, ved å så tvil om Bjerkås’ evner som
prest. Han skapte splittelse, ikke enhet,
ved å la den lille flokk få snu ryggen til
presten sin og støtte dem i det.
KIRKENS STYGGE HISTORIE
Med tanke på hvordan kirkehistorien
gang på gang har vist at kirkelige ledere har en lei tendens til å oppfordre
til undertrykking, forskjellsbehandling og trakassering i Jesu navn, er jeg
oppriktig nervøs for hvilke grupper
Den norske kirke vil bidra til å undertrykke i min egen prestetid. Hva blir
neste gruppe som rettmessig reiser seg
og krever oppreisning etter tiår eller
hundreår med plage fra kirkeledelse og
presteskap? Hvem vil jeg selv måtte si
unnskyld til om femti år?
Før jul gikk det en dramaserie på
Nrk som het “Tørk aldri tårer uten hansker.” Den handler om da HIV-viruset
kom til Sverige. I serien dør den ene
unge gutten etter den andre av den
såkalte homsepesten. De gjenlevende
går i begravelse på begravelse, lytter
til prester som ikke aner hva de prater
om. Helt til en av dem står fram og sier:
“Det skal inte vara en prestjävel i min
begravning!” Hans begravelse blir da
også en hyllest til og en avskjed med livet, livet som Gud har skapt.
Mye heller enn underskriftskampanjer for kirkelig vielse for likekjønnede par, ønsker jeg at folk tar det som
en selvfølge at vi skal hjelpe dem med
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TIL SLUTT EN BØNN
FOR REKRUTTERING
På TF er det skoleåret 2013/14 homofile, lesbiske og bifile i hvert eneste kull
med teologistudenter. Jeg tror det gjelder de aller fleste kull på MF også, men
på TF vil jeg si at vi er skikkelig overrepresentert. Kullene er i utgangspunktet
ikke store nok til å dekke opp for alle
prester som går av med pensjon, og
kirken er avhengig av å få alle egnede
studenter gjennom studiet. Mange har
begynt. Noen har falt fra underveis.
Noen har opplevd å bli forsøkt stanset
på målstreken, og så aldri vendt tilbake
til prestetjenesten. Men bemerkelsesverdig mange homofile, lesbiske og bifile har blitt ordinert til prestetjeneste,
stort sett helt eller delvis skjult, men nå
også flere og flere åpne.
Den norske kirkes biskoper og proster, og deres rådgivere, skal vite dette:
Det finnes sannsynligvis ikke lenger en
student på MF eller TF som ikke kjenner minst en skeiv medstudent. Når

dere snakker om homofile og lesbiske
prester, snakker dere ikke bare til en
liten håndfull masete lesber som meg,
men dere snakker til våre venner, medstudenter og kolleger også.
Kunnskap gir makt. Å se endringer
fra generasjon til generasjon, og fra kull
til kull, gir håp om at prestetjenesten
også for homofile og lesbiske studenter først og fremst kan bli Gud til ære,
menigheten til gavn og kandidaten til
glede.
Et stort problem gjenstår: Mange av
arbeidsgiverne i Den norske kirke – enten det er biskoper, proster, kirkeverger
eller daglige ledere - er i for liten grad
interessert i å ta innover seg at norsk
lov gjelder på norske arbeidsplasser. På
jobb har vi alle en rett til å bli beskyttet fra trakassering og diskriminering.
På alle arbeidsplasser der minoriteter
er ansatt – og det er de fleste -, har arbeidsgiver en plikt til å arbeide for å
trygge deres arbeidsmiljø. Ny diskrimineringslov om seksuell orientering,
som ga lhbt-personer sterkere vern,
gjelder fra 1/1-14. Kirken som arbeidsgiver er ikke fritatt fra pliktene i denne
når lhbt-personer først er ansatt her.
Arbeidsgiver har en plikt på seg til å
drive med aktiv forebygging av all slags
mobbing, trakassering og urettmessig
forskjellsbehandling, enten det gjelder
funksjonshemmede, etniske minoriteter, kvinner, menn, transpersoner eller
folk som lever i et likekjønnet parforhold. Og har det til tross for forebyggingen oppstått slike situasjoner, har
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å lage kirkebryllup med kjoler og orgel og brudepiker og blomster og alt et
homsete hjerte ellers kan begjære på en
slik dag. Jeg er glad for alle de lesbiske
og homofile jeg har møtt med dåpsbarn
i armene i kirker de siste åra. Jeg skulle
ønske flere skeive 15-åringer torde å
velge kirkelig konfirmasjon, men jeg
kan godt forstå at de ikke gidder. Jeg
takker Gud for alle de gangene folk ser
forbi prestekjoler og bispeskrud, og
trassent søker sammen i kirkerommet.
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arbeidsgiver en plikt til å støtte sin ansatt i å forsøke å løse konflikten på en
måte som gjør at den ansatte kan få det
bra på jobb igjen.
Som jobbsøkende kommer jeg til å
være på aktiv leting etter en arbeidsgiver som ønsker å være en leder som legger til rette for et godt arbeidsmiljø, og
viser forståelse for at det er belastende å
forholde seg til at kirken igjen og igjen
diskuterer om jeg skal behandles som et
problem eller en fagperson. En arbeidsgiver kan ikke ha to syn på én ansatt.
Selv ikke i en bransje der vi søndag etter
søndag får 1 + 1 + 1 til å bli 1.
Prosten som var min arbeidsgiver i
jula, løste dette greit med en kort telefonsamtale: “Det er hyggelig at du har
med deg kona di. Det har aldri vært en
lesbisk prest der oppe før, men det tror
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jeg ikke vil by på problemer. Og skulle
noen si noe på det, så ringer du rett til
meg, og så skal jeg ordne opp med dem.
Du skal ikke bruke tid på sånne ting.”
Det går selvfølgelig an å søke seg til
menigheter, prostier og bispedømmer
der det er såkalt “liberalt.” Men problemet er at arbeidsgiverene og arbeidslederne ofte skiftes ut raskere enn arbeidstakerne. Derfor kan ikke ansvaret
for å søke “riktig stilling” ligge på den
enkelte arbeidstaker.
Denne våren skal jeg rekrutteres. Jeg
kommer ut av fakultetet med et ydmykt
og oppriktig ønske om få å bidra til at
ordet forkynnes og sakramentenes forvaltes i Den norske kirke. Den norske
kirke kan i meg få en prest som kan stå
i jobben i nesten 45 år fra nå. Det kan jo
være kjekt å ha?
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VELKOMMEN HJEM

Nils Jøran Riedl
Sokneprest i Svolvær og Strandlandet
nils.joran.riedl@vagan.kommune.no

Et presteliv er så mangt. Jeg har på
en måte hatt tre til nå. Et som prest
uten jobb fordi biskopene og kirkemøtene hadde bestemt seg for at jeg ikke
skulle få jobb på tross av at jeg hadde
gjort meg klar til tjeneste. Et i storbyen
med studenter og spennende utfordringer som studentprest. Jeg var da i miljø
hvor kirke og tro ikke har noen naturlig
plass og hvor det heller ikke er et sted
for dype funderinger. Studentene på
BI, hvor jeg var så heldig å jobbe i 7 år,
trengte på en måte ikke presten – eller
det vil si: Dagene var fulle så det var jo
behov for meg, men jobben måtte skapes i stor grad. Det var viktig å lytte seg
inn på hva som var behov og ønsker,
og fylle tiden deretter. Den type prestetjeneste gir stor frihet. Frihet til å fylle
tiden og frihet til å skape tilbud som
kan være med å gi mening og arenaer
for vennskap. Jeg fikk bruke både utdannelse og i stor grad andre evner, jeg

kunne lage mat og store middager, jeg
kunne holde kurs i maling og male selv.
Det var et godt liv å være prest for og
med studenter!
Jeg har valgt å flytte på meg. Så nå
har jeg på et vis en tredje epoke som
prest. Jeg flyttet fra den store byen til
et lite sted. Jeg flyttet fra mennesker jeg
kjente og venner jeg har kunnet ha tid
med gjennom studietid og kirkekamper gjennom 22 år. For mange oppleves
det som en stor endring å skulle ta et
slikt valg, men jeg gjorde det også fordi
jeg viste at mange ting nå er forskjellig.
Jeg kunne få lov til å være landsbyprest
uten at det skulle bli avisoppslag og diskusjoner om hvorvidt det var OK å ha
meg som prest. Homostemplet som jeg
har båret med meg har vært en rød klut
for både biskoper og presse gjennom
årene som har gått.
Jeg tenkte jeg kunne prøve å gjøre
noe nytt. Søke en helt vanlig jobb som
sokneprest og se hvordan dette ble
tatt imot. Jeg har blitt møtt med åpne
armer. Pressen har vært der, men det
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er fordi det er kommet en ny prest til
Lofoten. Her lever ennå tanken om presten som noe litt på siden av samfunnet. Om det ikke er som før med prest,
fut og lege, så er det likevel gamle stier
og opptråkkede mønster som en går
inn i. De er der, men de hemmer ikke.
Det er fremdeles mulig å bruke både utdannelse og andre evner. Det er imidlertid en stor forskjell. Jobben kommer til meg. Folk dør. Barn skal døpes.
Konfirmantene skal ha undervisning og
andre aktiviteter. De som gifter seg her
gjør det i kirken. Oppslutningen om
alle disse kirkelige handlingene er stor.
Gudstjenester uten noe ekstra stæsj eller barn har ikke stor oppslutning, men
Lofotposten kunne fortelle at det var 90
mennesker til hver eneste gudstjeneste
siste året. Om du tok bort julaften ble
tallet likevel 78. Men med 112 deltakere
på en gudstjeneste i en bygd med 108
mennesker som bofaste, eller 120 i bygd
med 140, så skjønner jeg at kirka har en
solid plass. Ikke som gudtjenestested i
”hverdagen” til folk, men til fest, til sorg
og til glede betyr byggene og tradisjonene på de enkelte stedene mye. Det er
derfor vi er her, for å være med å bygge
opp under og kunne tolke mening inn i
livene til folk.
Det er godt å være prest et sted med
forventninger til hva presten kan by på.
Det er også forventninger til at ting skal
gi mening og at ting skal være relevant.
Jeg får høre det om det ikke er det. Jeg
merker også når det gir mening. Å være
prest et lite sted i Nord-Norge gir me-
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ning. Jeg har kommet hjem. Rett nok
er dialekten utvannet etter mer enn
30 år sørpå, men jeg kjenner folket,
jeg forstår kodene og jeg forstår at det
ikke er noe galt i at noen bruker sterke
ukvemsord for å beskrive også gode situasjoner. Jeg har kommet til Svolvær.
Selv om det er 6 timer med hurtigruta
”hjem” til der jeg er født, så er det like i
nærheten. Her kjente jeg ingen. Her var
det ingen som kjente meg heller. Bare
en CV og noen avisoppslag. Nå er jeg
her og fyller dagene og timene med det
jeg kan, og det oppleves godt. Jeg har
kommet hjem. Jeg får snakke med folk.
Jeg får være med folk. Jeg får lage ordene og bruke de gamle ritualene som
vi kanskje til og med ikke forstår. Men
vi forstår stykkevis og delt og vi snakker profetisk bare stykkevis og delt. For
nå er vi i tiden og da vil det alltid være
slik. Stykkevis og delt. Også livet kan
gå i puljer, i stykker og deler. Men det
er godt å komme hjem. Det er godt å
kunne fylle oppgavene som kommer til
meg med det jeg har å bringe. Ballasten
som er i teologien er god å ha når jeg
må produsere nye tanker i prekener, og
nye bønner som skal være konstektuelle og nære hver dag, i alle fall hver uke.
Erfaringen med samtaler som raskt ga
gode resultater når folk bare fikk satt
seg ned og reflektert litt over livet er
også god ballast.

For en trenger ballast når et skal
jobbe med det samme dag ut og dag
inn. Teologien har gitt oss redskapene.
Biskopenes ansvar for etter og videreut-
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har mange ansikter. Mange ansikter. Hele
tiden – nye ansikter. Det er fint å møte
forventinger om at vi skal være der. Det er
godt å se hvordan folk viser en umiddelbar tillit. Det er spennende å møte livet i
landsbyen selv. Jeg forandrer meg jo ikke,
skjønt omgivelser gjør også noe med en,
både innvendig og utvendig. Det gjør en
forskjell å være på et lite sted. Du kan i
mindre grad bare flyte med, du kan i større grad lage det livet du ønsker. Det er opp
til deg. Velkommen hjem!
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danning styrker også mulighetene til å
stadig sørge for å få påfyll. Her i dette bispedømemt har vi krav om at vi tar ut studiedager og at vi passer på våre fridager.
Prosten er nøye og følger med! Slik var det
ikke i Oslo. Så er heller ikke to dager like.
Ja, jobben kommer til meg, men jeg fyller
den med det jeg kan fylle den med. Slik sett
er det ikke noen forskjell fra å være prest i
storbyen, men det er godt å komme hjem
også. Det er fint å kunne jobbe som prest.
Veileder, coach, støttespiller, medspiller,
motstander og hyrde… Prestetjenesten
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Det praktisk-teologiske seminar
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSER:
3. SØNDAG I FASTETIDEN - 1. MAI
(30/3 - 1/5 2014)

ÅNDER HER OG ÅNDER DER
3. søndag i fastetiden - søndag 30. mars 2014
Evangelietekst: Luk 11, 14-28
Lesetekster: 1 Sam 18, 6-14 og Ef 5, 1-2. 8-11
TEKSTGJENNOMGANGER

Geir Hellemo
Professor ved Det praktisk-teologiske seminar
g.t.hellemo@teologi.uio.no

Når dere sitter med disse tre tekstene foran dere, vil jeg først av alt si:
Her er det mange merkverdigheter
som kan forvirre både predikanter og
tilhørere. Da tenker jeg at det er viktig å spørre seg selv: Hva sitter I igjen
i hodene våre etter å ha hørt alt dette?
Jeg er ikke i tvil: Etter lesningene, med
Lukasteksten som den siste, tror jeg vi
sitter igjen med et meget forvirret inntrykk av onde ånder. Hvis det er tilfellet, bør prekenen handle om nettopp
dette. Det er de onde åndene som en
må prøve å komme til rette med. Onde
ånder og merkelige handlingsforløp.
Utfordringene er først og fremst å bryte
gjennom den fremmedheten dette skaper.

Det innebærer at vi ikke må la oss
friste til å avskrive teksten. Jeg synes
ikke vi har lov til å gjøre oss ferdige med
teksten ved å si noe om hvordan menneskene tenkte en gang for lenge siden,
for så å si at vi opplyste mennesker tenker helt annerledes. Vi kan ikke bare
avskaffe åndene og tro jobben er gjort.
En variant av det samme er å eksportere åndene til Madagaskar. Altså å si at
teksten dreier seg om primitive forestillinger som vi heldigvis er fristilt fra. Jeg
er helt på den rene med at vi både ordlegger oss på en annen måte enn før, og
tenker annerledes enn på Jesu tid. Den
store utfordringen er om vi på tross av
disse ulikhetene kan komme på talefot.
Dere hører at jeg ønsker det og tror
det er mulig. Jeg synes det er interessant
at Dostojevskij gjorde det samme.
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I de «De besatte» siterer han innledningsvis fra Lukas’ beretning om de
onde åndene som fór ut av en mann og
inn i en svineflokkk (Luk.8). Det betyr
at for Dostojevskij var ikke beretninger om onde ånder noe som han helst
ønsket han skulle vært foruten. For
Dostojevskij var fortellingene om åndene religiøse nøkkeltekster. Jeg har
også merket meg at Nationaltheateret
er i ferd med lage en nyoppsetning over
Dostojevskijs roman. Alt dette sier jeg
bare for å motivere dere til å ta teksten
på alvor. Der er noe her som det er
verdt å prøve å få fatt i.
Så kommer hovedspørsmålet: Hva
er så alt dette med de onde åndene som
driver omkring og har Beelsebul som
sin høvding?
Her kommer teksten fra 1.
Samuelsbok oss til unnsetning. Det er
en fortelling om maktkamp og sjalusi.
Jeg vil oppfordre til å ta seg tid med
denne teksten. Fortellingen handler
om hvorledes David har lykken og hellet med seg i alt han foretar seg. David
vinner gunst hos menn med makt.
Tekstutdraget begynner med en beretning om en Jonatan som fikk David
«kjær som sitt eget liv», heter det.
Dernest lykkes David i krig, og hylles
i etterkant av intet mindre enn kvinner
fra alle byene i Israel. Da kong Saul får
rede på dette, blir han brennende harm.
Han blir redd for å miste kongedømmet
og begynner å se skjevt til David.
Poenget for oss er knyttet til v.10:
«Dagen etter kom det en ond ånd fra
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Gud over Saul. Han ble helt fra seg inne
i huset, og David spilte på harpen, som
han pleide å gjøre hver dag. Saul hadde
et spyd i hånden».
Det er mye å si om dette opptrinnet. Også her kan en fortape seg i alt fra
gudsbilder til lykketeologi. Det ene poenget som er viktig for oss, er at vreden,
sjalusien, uroen hos Saul omtales som
en ond ånd som kommer inn i ham.
Altså: Innenfor rammen av helt ordinære foreteelser som enhver kan dra
kjensel på, er der med ett en ond ånd.
Det kan bare bety at betegnelsen «ond
ånd» brukes for å beskrive en sinnstilstand som er negativ, og som er ute av
kontroll. Ond ånd i denne teksten viser
ganske enkelt til krefter i menneskesinnet som er ødeleggende. Og det er
ikke bare slikt som finnes inni sinnet.
Åndene driver Saul til handling: «Han
løftet spydet og tenkte: ‘Jeg vil støte det
gjennom David’». Onde ånder er virksomme i mellommenneskelige relasjoner. De personifiserer den vreden, sjalusien og uvennskapet som driver Saul
til uverdig handling. Omtrent sånn er
det i 1.Samuels-teksten.
Om vi så går tilbake til Lukasteksten
igjen, vil jeg anbefale at en tar med seg
dette perspektivet på hva en ond ånd er
for noe. Jeg er litt usikker på eksegesen
her, altså om fenomenene som beskrives i de to tekstene, er av samme slag.
Men dette får oversetterne ta ansvaret for. De ordlegger seg som om den
onde ånden i 1. Samuel er et parallellfenomen til demonen hos Lukas. Vi får
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som får skjebnesvangre konsekvenser
for den sosiale omgangen mennesker
imellom.
Inn i liv som arter seg på denne måten, sier Lukas noe om makt, kamp,
vinnere og tapere. Jeg tror det kan
være noe å hente i det som sies om
åndene som forflytter seg. De herjer i
veg. Kommer og går. Romsterer. Gjør
som de vil. Mot en slik bakgrunn stiger
ordene om åndene som drives ut ved
Guds finger, fram som en befrielse. Det
samme skjer når vi får høre at gudsriket kommer til oss når dette skjer. Jeg
liker all denne bevegeligheten; i livet og
i gudsrelasjonen. Det får meg til å tro at
liv lar seg endre.
Jeg har prøvd å legge tekstgjennomgangen til rette på en slik måte at relevansen langt på veg er lagt inn i selve
teksttolkningen. Om en går videre langs
disse linjene, vil jeg oppfordre dere til å
være så konkrete og resultatorienterte
som mulig. Først vil jeg be dere om å
utfordre dere selv. Deretter kan dere utfordre tilhørerne. Ikke vagt og forsiktig,
men forståelig og troverdig.
For egen del kan jeg godt antyde
hva jeg ville sagt, om jeg hadde fått
preke over dagens tekst: Jeg ville først
og fremst vist til ordene i Fadervår:
«Frels oss fra det onde». Jeg synes
det er interessant at Lukas plasserer
Jesusordene om bønn like forut for
dagens prekentekst. Ordene om bønn
er ikke bare vakre og trøstefulle ord.
Sammenstillingen med vår prekentekst
gir dem også en eksistensiell tyngde

- 43 -

TEKSTGJENNOMGANGER

tro at det dreier seg om nær beslektede
foreteelser.
I alt det rare i Lukasteksten, som
kan forstyrre og distrahere, finnes
bare noen få momenter som etter mitt
skjønn fortjener oppmerksomhet.
Først gir Lukas oss et viktig premiss:
Han meddeler sine lesere at ondskap
som herjer i menneskesinnet, og som
river relasjoner i stykker, er en del av
livet. Jeg vet sannelig ikke hvor langt
en skal gå i å mane fram ondskap for
tilhørerne. Dersom en ikke har erfart
ondskapens makt i eget liv, kaster det
lite av seg om en predikant forsøker å
snakke erfaringer inn i tilhørerne. Da
er det bedre å åpne opp for perspektiv
som rommer mer enn bare en selv. Det
finnes mangt i vårt samfunn som jeg
kunne kalt ondskap. Per Fugelli hadde
en kronikk i Aftenposten den 6.februar,
hvor han fillerister de prioriteringene
som preger dagens samfunnsutvikling.
Jeg er usikker på om Efeserbrevet er
til særlig hjelp i denne sammenhengen.
Efeserbrevsteksten oppfattes fort som
religiøst snakk, særlig når lastekatalogen midt i lesningen er skåret bort. Jeg
synes Paulus kommer tettere på poenget i Rom. 7: «Jeg skjønner ikke det jeg
selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og
det jeg avskyr, det gjør jeg». Her kretser Paulus omkring det uregjerlige begjæret og lidenskapene som ikke er til
å styre. Det er her de ondene åndene
ligger og lurer. Det dreier seg ikke om
noe annet enn en beskrivelse av slikt
som dukker opp i menneskesinnet, og
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som det er lett å overse. Vi kan også
merke oss at Lukas’ variant av Fadervår
på dette punktet avviker fra Matteus.
Hos Lukas ser det ut til at fristelsene
også rommer ondskapen som for øvrig
tematiseres både i 11.13 og 11.29, og
som setter vår evangelietekst inn i vide
og allmenne rammer.
Så vedstår jeg meg at Jesusordene:
«Vik bak meg, Satan» er gode ord som
jeg ofte tyr til, enten ondskapen kommer innenfra eller utenfra. Og så tegner
jeg meg i nødens time rett som det er
med korsets tegn. Det er mest for å søke
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støtte når ord ikke strekker til, og jeg
står overfor utfordringene som fortoner seg som lovlig store og voldsomme.
Dette er helt konkrete rådgjerder
som jeg benytter meg av i kampen mot
ondskapen i meg og omkring meg. Det
betyr ikke at jeg blir kvitt ondskapen
som romsterer omkring. Men jeg er
sikker på at det hjelper. Ennå har den
ikke helt fått overtaket. Det er ikke lite
bare det.
Lykke til med det videre forberedelsesarbeidet!
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GUDS HJERTE
4. søndag i fastetiden - søndag 6. april 2014
Evangelietekst: Joh 11, 45-53
Lesetekster: 1 Mos 22,1–14 og Hebr 4,14–16
TEKSTGJENNOMGANGER

Salmeforslag: Norsk salmebok 2013: 117, 120, 678, 668, 345

Ann Kristin Rangøy
Kapellan i Moss
a-rang@frisurf.no

Det er faste og tid for refleksjon og ettertanke, over eget liv og over egen tro.
I fastetiden oppfordres vi til å sette ord
på våre tanker og opplevelser av lidelse
og smerte. I tillit og tro kan vi legge alt
fram for Gud, som vet hvordan det er
å være menneske, og som kjente lidelse
og død på sin egen kropp.
Hebr.4,16: «La oss frimodig tre fram
for nådens trone så vi kan finne barmhjertighet og .....nåde som gir hjelp i
rette tid.» Jesus sammenlignes med en
øversteprest, en som kjenner både himmel og jord, og er prøvet i alt. Jesus død
sammenlignes med sonofferet, Jesus
dør for at vi skal leve.

ABRAHAM
I forberedelsene til denne prekenen
kan det være nyttig å se litt nærmere på
GT- teksten, fortellingen om Abraham
og Sara og deres sønn Isak. Det er en
vakker fortelling om de to barnløse og
tilårskomne som ble fortalt at de skulle
få en sønn. Gud gav løfter til Abraham,
om at han skulle bli stamfar til et stort
folk. Sara ble gravid og fødte Isak. Gud
holdt sitt løfte, og lot det umulige skje.
Noen år senere ble Abraham bedt
om å ofre Isak som brennoffer på et
fjell. «Ta din sønn den eneste, han du
elsker, og dra til landet Moria! Der skal
du ofre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket.»
Det er vanskelig å forstå Gud i denne
teksten, og det er vanskelig å forstå at
Abraham valgte å være lojal mot Guds
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befaling, at han dro av sted sammen
med Isak for å oppfylle Guds ønske.
Noen ganger forestiller jeg meg at
Abraham var så sterk i sin overbevisning, og så sikker på at Gud ville hindre katastrofen. Han vandret avsted
sammen med Isak, med ved og tau
under armen, i tro og tillit til at Gud
ville redde dem begge. Abrahams svar
til Isak, viser litt av denne tillitten
«Abraham svarte: «Gud vil nok selv se
seg ut et offerlam, gutten min.» OG det
ble funnet et annet offerlam; en sau
som hang fast etter hornene i et kjærr.
En lignende fortelling finnes i
Koranen, og der var det Abrahams første sønn med slavekvinnen Hagar som
skulle ofres.
IBRAHIM
En gang ble Ibrahim i en drøm beordret
å ofre sin sønn. Han tok opp drømmen
med gutten selv, og Koranen refererer
samtalen: «Da sønnen var gammel nok
til å gå sammen med ham, sa han: Min
sønn, jeg har sett i en drøm at jeg skal
ofre deg, så se hva du synes?! Han svarte:
Min far, gjør som du er beordret. Du
skal, hvis Allah vil, finne meg blant de
som holder ut». (K. 37:102)
Ibrahim brakte med seg Isma‘il til
Mina utenfor Mekka, hvor han gjorde
seg klar til å ofre ham. Djevelen prøvde
å friste ham fra det ved å appellere til
hans følelser for gutten og la ham velge
denne kjærligheten fremfor kjærligheten til Allah og lojalitet til Hans bud.
Men Ibrahim vendte seg bort fra dje-
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velen, og kastet stener som for å holde
ham unna. Da de to hadde vist at de
virkelig ville gjennomføre offerhandlingen, slapp de likevel dette. «Da de
hadde underkastet seg, og han hadde
lagt ham ned [for å ofre ham], ropte Vi
til ham. Ibrahim! Du har oppfyllt drømmen. Slik belønner Vi de som gjør godt.
Dette var en klar test, og Vi ga ham et
godt offerdyr i stedet». (K. 37:103-105)
GUD VIL IKKE DØD
Gud ville ikke ha Isak eller Isma´il som
brennoffer, Gud ville ikke ha død, men
liv. Derfor ble Abrahams/Ibrahims offer stanset. Gud vil aldri noensinne ha
tilintetgjørelse eller død som offer, det
hører ikke hjemme i Guds plan, det er
ikke Guds vilje.......Gud stoppet det!
- Allah prøver oss, bringer oss til yttergrensene for hva vi kan bære, men
ikke for å ødelegge, derimot for å bygge
opp og styrke. Ibrahim og Isma‘il gikk
styrket ut av dette møtet med seg selv og
med Allah.
- Gud prøvde Abraham og utfordret han på det sterkeste. Gud stoppet
Abraham, og en Herrens engel ropte til
ham fra himmelen og sa: «Abraham,
Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er
jeg!» Han sa: «Legg ikke hånd på gutten
og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du
frykter Gud, siden du ikke har spart din
eneste sønn for meg.»
Fortelllingen beskriver en Gud som
tester, utfordrer og ombestemmer seg.
Vi møter Abrahams sterke og tillitsfulle
tro, og vi hører om engler som redder

- 46 -

mennesker fra vold og død. En kristen
tolkning av teksten fører oss til tanken
om Jesu sonoffer, Jesus som offerlammet.
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GUDS HJERTE
Guds hjerte vet vi ikke,
men vi vet
noe som overstrømmer oss
som regn over hendene.
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GUD OFRER SIN SØNN
Neste søndag er det palmesøndag, og vi
skal lese fortellingen om da Jesus kom
inn i Jerusalem ridende på et esel. Han
ble hyllet som en konge, tatt til fange,
dømt og hengt på et kors. Gud ofret sin
sønn, og denne gangen ble offeret fullbyrdet. Jesus var i graven i tre dager, før
han stod opp igjen til livet.
Vi gjentar / dramatiserer dette hver
gang vi feirer dåp og nattverd. I nattverden får vi kjenne på Jesu offer, vi
blir forenet med den oppstandne og
får del i evigheten. I dåpen blir vi tegnet med korsets tegn, vi går gjennom
vannet og vi reises opp igjen til livet.
Sakramentene tar oss med gjennom
mørket ut til lyset. De bringer Gud nær,
både i det sansbare: vannet, brødet og
vinen, og i løftene som er knyttet til «...
Og se jeg er med dere alle dager intil
vedens ende.» Det betyr at Gud er med
på vår vandring, om den er trist eller
vakker, lett eller tung. Gud er med og
Gud har muligheten til å vende sorg til
glede.
I Hebreerbrevsteksten kalles Jesus
for øversteprest, og Jesus var en anner-

ledes øversteprest. Han var ikke kald
eller dømmende, han beskrives som
en øversteprest med kjennskap til både
himmelen og jord, en som var prøvet i
alt og uten synd.
Vi forstår ikke Gud, men vi vet at vi
er en del av Guds plan. Gud som er livets skaper, elsket verden og sendte oss
Jesus. Tiden framover mot påskemorgen handler om Jesu store kjærlighetshandling; at han gav sitt liv for at vi skal
få leve. Jesus gikk opp til Jerusalem, til
hån og slag og spott og død. Veien var
tung og Jesus gikk den for oss.

Hans øyne ser vi ikke
men vi ser usynlig lys over alle ting
som i sommernatten.
Hans stemme hører vi ikke,
men vi finner
veier overalt og spor i hjertene
og stier med lavmælt lys.

■

Rolf Jacobsen 1956.
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PALMESØNDAG
Palmesøndag - søndag 13. april 2014
Evangelietekst: Joh 12,12–24
Lesetekster: 2 Mos 12,21–28 og Ef 2,12–18
Salmeforslag: Norsk salmebok 2013: 149, 209, 162, 697

Øystein Evensen
Sokneprest i Tinn
oystein.evensen@kirken.tinn.no

Palmesøndag er en rik innledning til vår
kirkes største høytid med det innhold av
både alvor og fest som den har. Dagens
tekster forteller om den første påsken,
den brede forsoningen Jesus frembrakte
og Jesu inaugurasjon til sin kongetjeneste gjennom den død som gir liv.
DEN FØRSTE PESAH
Første lesetekst forteller om opphavet
til den jødiske påsketiden. Ordet påske
kommer fra det hebraiske pesah, som
bokstavelig talt betyr å halte eller hoppe
og i overført betydning hoppe over eller
spare. Ordet viser til at Jahve hoppet over
eller sparte de husene hvis dørstolper og
dørkarmer var smurt med blodet fra påskelammet da han gikk gjennom Egypt
og slo ned de førstefødte. Påskelammet er
tradisjonelt blitt regnet som arketypen på
HEFTE TO ÅRGANG FØRTITO

det stedfortredende offer, men det er lite
som tyder på at det skal forstås slik. Det
står aldri at påskelammet blir slaktet istedenfor de førstefødte. Både her og i den
senere tradisjonen med påskelammet må
offeret og bruken av blodet heller sees på
som et kultisk renselsesritual som skilte
jødene ut fra andre folk.
Det kan nok være en utfordring for
enhver å forkynne over dette på en oppbyggelig måte. At Gud kan tenkes å handle slik mot oss at det er en god ting om
han hopper over oss kan vel knapt regnes
som et evangelisk budskap, men her er
det uenighet om fortolkning. Vekten bør
legges på betydningen av å spare, at påskebudskapet for oss er at Gud bevarer
oss fra de til dels selvforskyldte og til dels
uforskyldte ulykker som synden naturlig
bringer med seg og at han frir oss ut av
fangenskapet under synden og renser oss
fra all skyld og heftelser.
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LIV GJENNOM DØD
Evangelieteksten for dagen åpner med
den scenen som er med i alle tekstrekke-

ne av naturlige årsaker: Jesu triumferende inntog i Jerusalem da folkemengden
hyllet ham som Israels konge. Slik salvingen i Betania som foregår umiddelbart før inntoget forespeiler Jesu gravferd, kan inntoget sies å forespeile hans
herliggjørelse, eller kanskje også den tid
da verden skal skjønne at Jesus kommer
fra Gud (v. 17, 23. Se også 1 Joh 3, 2).
Salmen folket hyller ham med (118) ble
sunget hver påske. Jesus bekrefter folkets
hyllest ved å komme ridende på et esel,
en henvisning til Sakarja 9,9 om den fattige, eller ydmyke, kongen av Sion. Jesus
viser også med dette hva slags konge
han kommer for å være: Han skal herske ved å tjene, hans trone skal være et
kors og hans herliggjørelse er gjennom
det denne verden anser som fornedrelse.
Hans kongsmakt er heller ikke av denne
verden (v. 18, 36).
Årsaken til at så mange kom for å ta
imot Jesus var oppvekkelsen av Lasarus
som hendte ikke så lenge før Jesus kom
til Jerusalem og som gjorde dem begge
til litt av en sensasjon blant folket. Tre
ganger blir vi minnet på denne begivenheten i dette kapitlet (v. 1, 9 og 17).
Oppvekkelsen er en foregripelse av Jesu
egen oppstandelse, tegnet på at Jesus er
det liv som er sterkere enn døden. Det
er også oppvekkelsen av Lasarus som
var den avgjørende faktor for hvorfor fariseerne og overprestene søkte å få Jesus
drept i dette evangeliet (11, 45-53). For
at Lasarus skal leve må Jesus dø. Allerede
her ser vi et eksempel på den kjærligheten som gir sitt liv for sine venner (se v.
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OG DE TO SKAL VÆRE ETT:
FORSONINGEN MELLOM FOLKENE
Andre lesetekst er interessant i denne
sammenheng, ettersom den ikke har fokus på forsoning mellom Gud og mennesker, men mennesker imellom. Jesus
frembrakte gjennom sin død forsoning
mellom det jødiske og de ikke-jødiske
folk ved å oppheve det som skilte dem:
lovbudene. Muren som blir henvist til,
er tempelmuren som skilte hedningenes forgård fra den delen av tempelet
der kun jødene hadde adgang. Jesu
blod har dermed i denne teksten, i en
forstand i alle fall, motsatt virkning av
det påskelammet hadde i forrige tekst.
Mens blodet fra påskelammet ble brukt
for å skille ut Israels barn fra de egyptiske så forener Jesu blod folkeslagene.
Blodet bør nok her forstås i henhold til
hebraisk tankegang som synonymt med
Jesu liv, da særlig i hans selvoppofrelse
av det. Det er ved det livet Jesus levde for
Gud og mennesker og som han utøste
fritt til alle at forsoning finner sted. Det
viktigste å ta med seg fra denne teksten
er at forsoningen ikke bare må forstås
religiøst, som en gjenopprettelse av den
brutte gudsrelasjonen, men som det som
opphever fiendskapet mellom mennesker. De som er i Kristus må kunne tilgi
hverandre, søke fred og overskride båstenkningen og alt som adskiller folkegrupper og klasser fra hverandre.
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15, 13).
Jesu popularitet sprer seg utover de
jødiske kretsene. Fariseerne fortviler
over at «all verden løper etter ham» (v.
19), og noen grekere oppsøker ham for
å se ham. (Disiplene de går til, Filip og
Andreas, har også greske navn.) Dette
gir utslaget til Jesu lange tale om sin død
og herliggjørelse, eller snarere herliggjørelse og død i den rekkefølgen. I dette
evangeliet er de uansett å regne som
samme ting. Jesu død står ikke i kontrast
til hans forherligelse, men er stedet der
forherligelsen skjer; senere (v. 32) blir
måten han dør på beskrevet som en opphøyelse.
Jesus sammenlikner sin død med
hvetekornet som faller i jorden og dør og
slik bærer rik frukt. Sammenlikningen
mellom død og oppstandelse og såkorn
som dør i jorden og oppstår til nytt liv
finner vi også hos Paulus i hans første
brev til Korinterne 15,36: «Det du sår,
får da ikke liv igjen uten at det dør.» Om
bildene stammer fra samme tradisjon
er vanskelig å si. Både hos Johannes og
Paulus har bildet den åpenbare betydningen med den livgivende død, den
død som ikke fører til undergang men
vekst, men utover dette er det flere tolkninger som gjør seg gjeldende:
1) Livet som vinnes ved å ofre sitt liv
for andre. Dette kan være utgangspunktet for de påfølgende ordene om å berge
sitt liv ved å hate det (en omskriving av
det synoptiske: den som mister sitt liv
skal finne det). Det som er innkrøkt i
seg selv dør, mens det som gir av seg selv
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vokser.
2) C.H. Dodd har påpekt en sammenheng mellom frukten av Jesus død og
«innhøstingen» av Guds barn (v. 11,52)
og menneskeheten (v. 12, 32) som Jesu
død vil bevirke (The interpretation of
the fourth gospel, s. 372-373). Hvis dette
holder vann, går det an å trekke en linje
til den andre leseteksten om Jesus som
gjennom sin død gjør alle folk til ett.
3) Gjennom Jesu død og oppstandelse blir Ånden gitt og kirken opprettet (v.
20, 21-22). Det liv Jesus lever nå bærer
rikere monn enn det som var mulig før
hans død.
Evangelieteksten slutter med vers 24,
noe som er naturlig, men det kan være
lurt å påpeke Jesu ord like etter om at
den som vil tjene ham må følge ham (v.
26). Jesu selvoppofrelse er mer enn et
stedfortredende offer, det er et eksempel til etterfølgelse. Jesus har gått forut,
men hans disipler må følge etter om de
vil være der han er. I dette ligger det
ingen tanke om at vi må frelse oss selv
ved egen kraft, men det sentrale johanneiske budskapet at livet i Kristus nettopp
dreier seg om noe levende og virkningsfullt som i den grad det er ekte ikke kan
unngå å komme frem i hvordan vi lever.
Jeg ville derfor ha knyttet budskapet fra
denne teksten til det vi finner i Johannes’
første brev 3, 16: «Hva kjærlighet er, har
vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så
skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» Dette er evangeliet både i essens og
virkning.
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SKJÆRTORSDAG
Skjærtorsdag - torsdag 17. april 2014
Evangelietekst: Matt 26, 17-30
Lesetekster: 2 Mos 12, 1.3-8.11 og 1 Kor 5, 6b-8

For meg en av de virkelig krevende gudstjenestedagene i vår kirke. Nattverden
står i sentrum, både med tanke på tekster og gudstjenestens helhet. Men hva
kommuniseres om nattverd på skjærtorsdag? Hvordan utfordres vi av en
menighetsvirkelighet som mange steder er preget av få deltakere under påskens gudstjenester, særlig langfredag og
skjærtorsdag?
Etter min mening er det minst to
grøfter som man må passe seg for å ikke
ramle rett oppi:
For det første er jeg skeptisk til at
skjærtorsdagsgudstjenesten innsnevres
til å få preg av såkalt agapemåltid. At alle
gudstjenestedeltakerne nærmest skal
sitte rundt et bord og se hverandre dypt
og inderlig i øynene, mens brød og vin
(og kanskje gulost og knekkebrød) deles.
Å feire hele gudstjenesten innenfor en
måltidsramme, slik jeg vet enkelte har

forsøkt, blir for krevende. Det krever en
intimitet som jeg ikke er sikker på at alle
gudstjenestedeltakere er klare for. Til
tross for et oppmøte som ikke akkurat er
av de høyeste i året, må vi ikke narre oss
selv til å tro at vi vet om alle som kommer, og at vi vet alt om disse som kommer. Noen har kanskje behov for å sitte
i fred, være i sin egen verden og i sitt liv,
slik det kan være ved alle slags gudstjenester, også skjærtorsdag.
For det andre er det fristende for teologer å gjøre påsken for teologisk tung.
Altså i betydningen av at hver preken
får mer preg av en forelesning i teologi
enn av at Ordet og evangeliet møter oss,
her vi er. Det er kanskje verdt å tenke litt
over hvorfor julehøytiden har god oppslutning, mens påsken sliter. Muligens
har et indrekirkelig fokus noe av skylden. Påsken er liksom så viktig at bare
de aller mest kristne virkelig «skjønner»
hva som foregår. Et slikt fokus bør altså
for all del unngås, både i prekenen og i
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gudstjenesten som helhet.
Og det er her første rekkes tekster
dessverre ikke er til så mye hjelp. Her er
mye krevende teologi. Her er det lettere
å snakke til et lukket enn til et åpent fellesskap.
Jeg får ikke så god smak i munnen
av disse tekstene, med hovedmotiv av
sonoffer og renselse. Er det virkelig dette
nattverdfeiringen i vår tid trenger?
Etter
min
mening,
nei.
Exodusfortellingen om innstiftelsen av
påskehøytiden danner bakgrunn for
måltidet Jesus og disiplene deler, men
som bakgrunnsfortelling inn mot nattverdfeiring i vår tid, er den ikke uten
videre til hjelp. Til hjelp er heller ikke
teksten fra første korinterbrev, begge
lesetekstene markerer etter min mening
et nattverdssyn som bør møte motbør i
prekenen, i det minste forklaring.
I gudstjenestereformens første periode, omkring 2008, var det enkelte som
forsøkte å utvide nattverdforståelsen.
Preg av fellesskap, måltid, fest og feiring
måtte tydeligere fram, mente man.
Jeg er usikker på om man lyktes. I
reformens senere arbeidsfase, inn mot
sluttvedtak i 2011, ble teologien også her
«strammet inn», blant annet var trykket
tungt på at tilsigelsesordene etter nattverdfeiringen måtte peke på soning og
syndstilgivelse, og slik ble det.
Men på gudstjenesten skjærtorsdag,
bør vi etter min mening i liturgi, salmevalg og prekenfokus hente fram de
momentene som preges av gleden og det
åpne fellesskapet. Så får vi heller på lang
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sikt forsøke å ta tak slik at skjærtorsdagens kveldsmesse kan bli noe annet enn
agapemåltid og teologisk forelesning.
Evangelieteksten fra Matteus kan
gjerne leses på bakgrunn av Werner
Georg Kümmels ord:
…many scholars hold the opinion that
the entire account of Jesus’ last meal has
been so much shaped by worship practices and by the faith of the Christian community, that we can no longer recognice
anything about the words and thoughts of
that evening
(W.G.Kümmel: The theology of the
New Testament, Abingdon Press 1973)
Den som her prøver å gå til teksten for å
komme fram til noe som helst om såkalt
opprinnelig nattverdfeiring, bør altså
tenke seg om, eller i det minste sette seg
godt inn i synoptiske paralleller, her inkludert 1 Kor 11, 23-26, som av enkelte
regnes som den eldste teksten om nattverdmåltidet.
Hvis det er slik som Kümmel hevder,
at den overleverte fortellingen om måltidet bærer så sterkt preg av den kristne
kirkes tro og gudstjenestepraksis, så
kunne man jo rett og slett hevde at et
hovedfokus i en preken skjærtorsdag,
burde være å nytolke nattverden for vår
tid, slik evangeliet skal nytolkes for vår
tid, hver gang vi preker. Og så bør et slikt
fokus bidra til å nytolke skjærtorsdagsgudstjenestens karakter i menigheten og
hele kirken, så det er mer enn sonoffer
og syndstilgivelse som får prege dagen.

■
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JESU LIDELSESHISTORIE I
FØLGE JOHANNES
Langfredag - fredag 18. april 2014
Evangelietekst: Joh 18, 1-19, 42
TEKSTGJENNOMGANGER

Salmeforslag: Se teksten

Jon Aalborg
Sokneprest, Sør-Varanger
joal@svk.no

LANGFREDAG SOM
GUDSTJENESTEDAG
Langfredag er en dag hvor «total kommunikasjon» er særlig viktig: Det er
gudstjenesten som skal kommunisere,
ikke bare prekenen. Slik er det alltid,
men enda mer i dag.
Gudstjenesten langfredag er enkel i
struktur. De færreste nye lokale grunnordninger har vel en langfredagsordning, men Gudstjenesteboken (1977)
er generelt tillatt brukt som alternativ
ordning. Litaniet er en selvfølge. Vurder
om Gtjb. sin talte bønn skal brukes.
Dette er den éne dagen da vi ikke når
inn til Ham som lider!

FOKUS!
Hovedgrep: Fokusér. Fjern det uvedkommende, framhev det viktige.
Stillhet fra man kommer inn, ingen
ekstra «muntligheter», ingen kunngjøringer (evt. i agende), ikke kirkekaffe;
bare stillhet, musikk, liturgi og tekster.
Understrek dette tydelig for alle som
bidrar.
Liturgen bør holde seg på gulvet
eller i kortrappen gjennom hele gudstjenesten. Trekk lesepulten ned (men
sørg for sikt til alteret). Kortrapp kan
være knelebenk. Ha alt klart på de rette
stedene (tekster, salmebok til Litaniet,
knelepute…).
Hvis mulig, sett forsiktig, fokusert
lys på rommet og alteret. Tenk over
detaljer, som de tradisjonelle fem roser

- 53 -

NYTT
NORSK
KIRKE
BLAD

på alteret eller i kortrappa. Nakent alter ellers, uten duk og levende lys. Tent
dåpslys i kortrapp eller i globe, blåses
ut – av hvem? – når 19,30 leses («han
utåndet»).

het og/eller kor. I år anbefales NS13134, «Over Kedron Jesus treder» (evt.
Kvernos sats). Johannes er den eneste
som nevner Kedron-bekken. Flere forslag finnes under «Salmer».

Å LESE TEKSTEN
Langfredag er det ikke hallelujavers
og prosesjon; la tekstboka ligge i ro på
lesepulten. Enda mer enn ellers trengs
tekstlesere som arbeider med teksten.
De tre første lesningene kan leses av
flere i et «hørespill» (Jesus-Judas, JesusPeter, tjenestejenta-Peter, osv.). «Jesus»
bør da være den samme, ellers kan de
veksle på roller. Det krever mer, men
blir flott.
Tekstbok for Den norske kirke angir
ikke inndeling av teksten. Jeg bruker
den fra Gtjb., men siden tekstutsnittet
nå er øket til hele kap. 19, innføres en
fjerde lesning. Tredje lesning må uansett slutte der den gjør, med at Jesus
dør:
˚ 1. lesning: Joh 18, 1-27 - Jesus
arresteres, forhør hos Annas. Peter
fornekter.
˚ 2. lesning: Joh 18, 28-19,16a –
Forhøret hos Pilatus.
˚ 3. lesning: Joh 19, 16b-30 –
Korsfestelse og død, Jesus overgir
sin ånd.
˚ 4. lesning: Joh 19, 31-42 – Jesus tas
ned og gravlegges.

KONTEKSTEN
Johannes’ pasjonsberetning begynner
hakk i hæl med Jesu lange avskjedsdialog og tale til disiplene, som begynner
med fotvaskingen i kap 13 og avsluttes i den yppersteprestlige bønn i kap
17. Tekstboken forkorter 18,1a, helt
legitimt, men ikke glem forbindelsen
bakover: Jesus og disiplene kommer fra
den siste store samtalen, avskjedstalen
og –bønnen og «over Kedron treder». I
kap 20 går vi rett over i fortellingen om
den tomme graven.

Bruk vers fra en pasjonssalme mellom lesningene, sunget av menig-
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FOKUS I EVANGELIET
Teksten omhandler den helt sentrale
begivenheten i jesusfortellingen, dens
sine qua non. Uten pasjonsberetningen
og den påfølgende oppstandelsesberetningen har ikke noe av det andre, ja
hele NT, noen mening. Hos Johannes er
det særlig tydelig.
Johannes viser oss pasjonen som
selve Tegnet fra Gud til oss. Alle de
andre tegnene er innledninger og forutanelser; de hadde midlertidig effekt,
mens dette har varig (evig), samtidig
som de peker framover på korset (og
oppstandelsen).
I semiotisk språkdrakt: Korset er
både selve tegnet, og det er det beteg-

- 54 -

nede, det som andre tegn viser til. Med
andre ord kan det leses som ’sign’, ’signified,’ og ’signifier,’ alt i ulik kontekst.
Denne flertydigheten kan brukes i formidlingen.

PUNKTER TIL ETTERTANKE
Johannes er den eneste som forteller
om forhøret hos Annas. I 19,19-24 krever Jesus en åpen rettssak med vitneavhør. Annas tar det til følge ved å sende
Jesus til Pilatus.
Bare Johannes trekker inn «en annen disippel» ved Peters fornektelse
(18,15f), også det hos Annas. Er han
også «disippelen som Jesus elsket»
(13,23; 20,2; 21,7+20) og det anonyme øyevitnet i 19,35? Og er begge
Johannes? I så fall: hvorfor anonym?
Johannes er også alene om å la Jesu
forhør hos Annas flettes sammen med
Peters fornektelse. Kontrasten mellom
Mesterens fryktløshet og Peters feighet
blir slående.
Johannes har klart den lengste beksrivelsen av forhøret hos Pilatus, og lar
de jødiske lederne bli rene anklagere i
saken (18,28ff). 18,38b-19,12. Pilatus
forsøker å sette Jesus fri, først ved å
henvise til skikken med amnesti, deretter ved å straffe ham mildt. Begge deler

TEKSTGJENNOMGANGER

STRUKTUR
Den overordnede strukturen i fortellingen er klar og logisk, slik inndelingen
av lesningene viser. I vår sammenheng
gir det lite ekstra mening å findele mer
enn det.

feiler. «Jødene» bruker Pilatus rått. Slik
lar Johannes dem bli Jesu, og gjennom
det Guds motstandere.
19,18 >> Jes 53,12: «[Han] ble regnet
blant lovbrytere.»
Johannes er alene om å beskrive
kontroverset rundt innskriften på korset (19,19-22). I det ser vi både Pilatus’
spark til de jødiske lederne som tvang
ham til å korsfeste Jesus, og Johannes’
framheving av Jesu kongestatus. Ingen
utmaling av groteske detaljer ellers – alt
er forbausende «normalt» beskrevet.
At Jesu kropp ble frigitt for begravelse (19,38ff) var utypisk for romerne.
Korsfestede ble oftest hengende til spott
og spe, som mat for ravner. Pilatus viser her nåde, til og med mot, sml. hans
motvilje mot å dømme Jesus.
UTVALGTE SPRÅKLIGE DETALJER
I 18,5 lyder Jesu svar til soldatene på
gresk «εγω ειμι». Allusjon til gudsnavnet som blir borte i den norske oversettelsen? Forklaring på den voldsomme
reaksjonen i v.6?
18,37: Pilatus’ spørsmål begynner
med «Συ», «du». Det er grammatisk
unøvendig, men kan uttrykke vektlegging eller overraskelse: «Er du jødenes
konge?!?» Jesu svar, «συ λεγεις...» synes
tvetydig, slik også NB/NN11; tydeligere
bekreftende i BM78, BM30 og NN38.
19,30 NB/NN11s «[Han] utåndet/
anda ut» er en litt passiv oversettelse av
«παρεδωκεν το πνευμα», «Han overgav
ånden». Gresken uttrykker aktiv handling. Bibelselskapets tidligere overset-
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telser har varianter av «overgav». Se
10,18 for god klangbunn til det.
PREKE ELLER IKKE PREKE?
Skal man i det hele tatt preke? Skal fortellingen heller bare stå der, naken og
alene? Jeg mener man skal. Samtidig er
teksten dramatisk i seg selv, dessuten
svært lang, og trenger ingen gjenfortelling. Finn heller en innfallsvinkel som
kan belyse, engasjere og aktualisere, og
unngå tunge tekstutlegninger og «morsomme» pedagogiske påfunn.
PREKENFORM
Stort sett lar jeg teksten stå på langfredag, uten å kommentere den direkte
i prekenen. En kort, meditativ, «manende» preken kan engasjere til medlidelse og innlevelse. Jeg har hatt helt
ned i 5-600 ord. Utfordringen er å få til
korthugde, malende setninger, nesten
«sagastil».
Kall fram din skjulte poet og la henne utfordres til bevisst, stram ordbruk,
rytme og framføring. Skal du bevege
deg i rommet eller ikke? I så fall: ha en
mening med det, planlegg, og øv til du
er trygg. Gjør uansett god bruk av stillhet – la ordene synke.
FORSLAG TIL STRUKTUR
Jeg foreslår en markert «da-nå»-struktur (evt. «der-her»). Forslaget under
viser en mulig slik struktur, og det kan
utformes ganske få, gjennomarbeidede
setninger der tankestrekene står:
Vår Gud ble menneske – Vår Gud
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blir menneske
Vår Gud delte våre kår – Vår Gud deler våre kår
Vår Gud tok på seg det som ikke var
hans – Vår Gud tar på seg det som er
vårt
Vår Gud led for oss – Vår Gud lider
med oss
Vår Gud var selv uten Gud – Vår
Gud er hos oss i vår gudsforlatthet
Avsluttende oppsummering, hilsen
eller formaning.
Et tematisk fokus i avslutningen,
uten at det nevnes eksplisitt, kan bevege seg rundt «Såkorn som dør i jorden»
v.1 (NS13-162), sml. 1. Kor 15,21ff. En
anelse av lys til slutt…
SALMER (NS-13)
Inngang: 139 – De lånte en krybbe.
Kobling jul–påske!
Mellom lesningene: 134 til Johannesteksten, evt. Kvernos sats. Alternativer:
166/169/171/172/175. 172 er engelsk,
men velkjent; 175 har kvensk tekstvariant.
Etter preken: 165 – O Guds lam
uskyldig. Vi tåler et Agnus Dei i tillegg
til Litaniets.
Forbønn: 980 – Litaniet. Vekselsang
med liturg eller forsanger. Herrens
Bønn bør ikke synges hvis den kommer
rett etter Litaniet uten talt bønn mellom (se «Gudstjenesten»).
Slutning: 339 – Skriv deg, Jesus, på
mitt hjerte. Nordsamisk variant mulig.
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PÅSKEDAG
Påskedag - søndag 20. april 2014
Evangelietekst: Luk 24, 1-9
Lesetekster: Salme 118, 14-24 og 1 Kor 15, 1-11
TEKSTGJENNOMGANGER

Salmeforslag: Se teksten

Ingunn Rinde
Sokneprest,Vålerenga
Ingunn.Rinde@oslo.kirken.no

Så er det endelig Lukas som får være
evangelist på påskedag også (og får
fortsette på 2.dag)! Inspirerende da å
se etter hva det gir oss av nye innspill.
(Synopsen er uansett den som er morsomst å jobbe nærlesning med.) Håper
noe kan gi andre inspirasjon også:
(En liten en først, for å ta det i rekkefølge:) Lukas har et annet bindeledd
mellom gravferdsdelen og oppstandelsesbudskapet: «Dødskapitlet» 23 avrundes med at kvinnene gjør seg klar til
å gå til graven, for så å holde seg i ro på
sabbaten, v 56 . I 24,1 åpner «oppstandelsesfortellingen» med referanse tilbake til sorgarbeidet. Myrra og aroma
– han skal salves med det samme som
vismennene kom med som gave til den

nyfødte kongen…
Første vers av påskeevangeliet er
av mine yndlingssetninger i Bibelen:
Tidlig, tidlig om morgenen, mens det
ennå var mørkt… Vi får den ikke akkurat sånn hos Lukas. Men de to ordene han bruker for å beskrive nærmere
denne ”første av ukedagene”: Dypet,
og den tidlige morgenen. Kobling mot
den gamle erfaring som er undertone i
mange av salmene om solrenning sæle,
osv: Dagen som redder oss opp av mørkets dyp? Morgengryet som en daglig
nyskapelse og frelse?
v 3 er kanskje det i Lukas-versjonen
som gir mest å spille på, også koblet
mot v 5: De fant ikke Herren Jesu kropp
der – (soma). Sammen med englenes
spørsmål: Hvorfor leter/søker dere etter den levende blant de døde?
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Med ny oversettelse og liturgi kan
menigheten ha fått et sterkere og nærere (?) uttrykk for nattverdsfeiringa
de siste årene: Dette er Jesu kropp. Det
kroppslige, menneskelige – som samtidig omtales som den levende.
Utdelingsordene: Dette er Jesu
kropp – både det vi får, og deler ut – og
det vi er, i fellesskap -. Der vi tar imot,
stående eller gående, i fysisk fellesskap
i det enkelte kirkerom, og i fellesskap
med alle det deles ut til til alle tider og
steder. Dette er Jesu kropp – VI ER Jesu
kropp – så forskjellige og rare og fullkomment ufullkomne som vi er. Den
Levende som er blant de levende, og
skal deles ut, gis videre, tas imot -.
Koblet mot fortsettelsen på 2.dag og
Emmaus-gjenkjennelsen i brødsbrytelsen - de som skjønner at det var Ham
som gikk der sammen med dem, og
brøt brødet. Den Levendes nærvær der
mennesker deler livshistorier og brød,
går veistykker sammen og får påfyll. (I
Emmaus-vei-samtalen snakker de også
om at de ikke fant Jesu kropp, v 23.)
Når kvinnene går inn i graven skildres det som typisk epifani; gudsåpenbarings-erfaring. (Jf uttrykket ”trådte
fram” (”med ett sto”), at kvinnene blir
forferdet, og at de bøyer seg med ansiktet mot jorden.) Hos Lukas klinger
også juleevangeliet med her? (Mens de
versene hos Lukas som verken er med
på 1. eller 2. påskedags-teksten, 10-12,
tar med Peter - for sikkerhets skyld? og hans løp etterpå til graven, jf Joh 20,
3-7, etter å ha navngitt hvilke kvinner
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som var med.)
Lukas lar også de lysende menneskene i graven si mer enn hos de andre
evangelistene – det blir en kort skriftoppsummering og påminnelse om hva
Jesus hadde sagt – og at kvinnene da
husker det, v 6-8 (jf Emmausfortellingen
på dette også). Fortelling, re-fortelling,
å forstå og formidle erfaringer på nytt,
og gå inn i nye kapitler.
Ordet ”skal overgis” i v 7 har den
greske formuleringen ”hoti dei”- en
guddommelig nødvendighet.
Har også lyst til å ta med et kunstens
påske-budskap fra Vålerenga kirke: Den
gjenoppbygde kirka på Vålerenga (etter
brannen i 1979) fikk glassmalerier av
Håkon Bleken. Kirkeskipvinduene er en
serie med GT- og NT-bilder på hver sin
side. På det som heter ”Nedstigningen
til dødsriket” har Bleken brukt et ”ikon”
fra fotografihistorien, der grusomheten
i Holocaust og krig er samlet i ett bilde:
Jødegutten fra Warzawa-ghettoen. Et
vitnesbyrd om Kristi nærvær i menneskenes ufattelig lidelse og grusomhet. Den samme skikkelsen er også på
oppstandelsesveggen, i stort over utgangs- og inngangsdøra: Da har den
fått blå farge, og hendene er ikke løftet
i avmakt, men til velsignelse. Den korsfestede og oppstandne, Kristus som ER
og går med oss i verden. Den levende
som ikke lenger er blant de døde, men
fortsetter å være tilstede og ta følge med
folk i vår verden – og det både i dødsriket, i menneskers helvete, og (samtidig)
på oppstandelsens veier, med velsig-
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nende hender.
Kristus er sannelig oppstanden. Den
nye morgenen i dypet. Den levende –
den korsfestede og oppstandne Kristi
kropp.
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SALMER
Jeg blar i den nye salmeboka, og er spent
på hvilke påskesalmer som er kommet
med. Påsketidas salmer (nr 186-215 og nå kan vi altså ikke lenger (eller på
en stund) nynne salmen med en gang
vi ser nummeret...) kan jo synges helt til
pinse, og heldige de som har både 1. og
2. påskedag og søndagene i påsketida å
fordele de mange salmeskatter fra ulike
tider, genre og land.
Det er jo så masse flotte salmer, og
ikke mange som får plass på en gudstjeneste. Det er alltid en avveining mellom
å få sunget noen av de mindre brukte,
og nye, opp mot ønsket fra de som kun
er i kirka på påskedag, og da så gjerne

vil synge de «viktigste».
Venter vi barn på gudstjenesten?
203, 206, 208, 213. Bruke 210 som et
høytidsvers for barn? Eller vers 2 av
Måne og sol?
«Slagerne»: 194-199. 207, 209 - gjerne som dåpssalme. De mange med solmotiv: 190, 191, 195, 202. Her er flere
salmer som står parallellt med tekst
på samisk/kvensk og norsk, og vi kan
synge dem tospråklig - en berikende
mulighet, også langt utover de menigheter som regnes som tospråklig: 186,
199, 201, 204, 215. Og så har vi jo bibelske salmer, med omkved på «Kristus
er sannelig oppstanden», 942, 946, 947,
949.
Et forslag på salmeseddel kan være
196, 209, 947 før preike. 194 høytidsvers (eller 210 / 213, før ungene får et
tegneoppdrag). Nicaenum som trosbekjennelse (det er alltid godt å skulle si
VI tror!) Videre 207, 199, 204.
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TRAUME + NÅDE
2. påskedag - mandag 21. april 2014
Evangelietekst: Luk 24, 13-35
Lesetekster: Jona 2, 1-11 og Apg 13, 32-35
Salmeforslag: 203, 197, 199, 818, 618

Kenneth Hansen
Sokneprest i Sel, Nord-Sel og Heidal
kenhan1984@gmail.com

De to disiplene på vei til Emmaus kom
fra Jerusalem. De hadde vært vitner til
en grusom henrettelse av sin mester,
redningsmann og venn. De hadde vært
vitner til en ekstremt voldsbruk, og de
vandret nok i en tilstand av sjokk og
usikkerhet. De prøvde på sett og vis å
reorganisere sine uorganiserte tanker;
Hvorfor måtte dette hende? Var ikke
han den som skulle befri Israel? Og
hvordan skulle de forholde seg til ryktene om at mesteren hadde stått opp
igjen? Disse vandrerne slår meg som to
uten håp. De gjengir fortellingen ganske detaljert til Jesus om hva som har
hendt; mye tyder på at dette var sterke
bilder som spilte seg av om igjen og om
igjen i deres hode. På sett og vis har de-
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res verdensbilde blitt totalt endret; det
som for bare noen dager siden hadde
vært sant og ekte, var nå plutselig noe
annet; noe diffust, noe de ikke klarte å
forstå. Teologen Serene Jones ville kalt
disse vandrerne for traumeoverlevende. Dette er mennesker som har opplevd noe forferdelig, og som prøver på
sin egen måte å takle og lage mening i
det som har skjedd.
Dette tenker jeg har stor gjenkjennelseskraft. Mange mennesker sliter
med å forstå sine egne opplevelser,
sliter med å komme seg videre; og på
den måten kan de sitte med mangelen
på håp for fremtiden. Fortellingen om
Emmausvandrerne kan derfor med enkelhet overføres til våre liv og på den
måten blir kraften stor i at det er Jesus
som kommer dem i møte. Dette er vik-
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nødvendig for å bryte den vonde sirkelen vandrerne hadde kommet inn i,
for å åpne opp forståelsen for sitt traumatiske møte med kors og død. Dette
gjør allikevel ikke at disiplene kjenner
ham igjen. Det er tydelig at traume sitter dypt, men det er allikevel noe med
denne fyren som gjør at de gjerne vil
ha ham til middag. Og det er i brødsbrytelsen, denne lille hendelsen som gir
liv, som åpner deres øyne, som lar dem
se hvem det er som står fremfor dem.
Derfor ser vi også den store kraften i fellesskapet ved det hellige måltid; det gir
liv, håp og tro. Det var gjenkjennelsen
i og av Jesu siste måltid som åpnet opp
deres sinn og øyne. Men når Jesus igjen
blir usynlig for dem, ser vi tendensen til
at disiplene nok en gang blir usikre – da
må de minne seg selv på hvem denne
mannen var ved å si: «Brant ikke hjertet
i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» De måtte nok en
gang minne seg selv på hva som hadde
hendt. Dette viser oss at disse stakkars
disiplene, etter sitt møte med Jesu død,
nok aldri ble helt de samme igjen. De
ble kastet inn i en vond opplevelse, en
opplevelse det nok var vanskelig og
komme helt ut av. Derfor viser teksten
oss hvor nært forholdet er mellom nåde
og traume – de henger sammen, og den
ene utsletter ikke nødvendigvis den andre. Og det viser oss at midt i det vonde
– der finner vi nåden. Den er rundt oss
hele tiden, og selv om vi kanskje kan bli
usikre og glemme, finnes den alltid der
i det dekkede bordet, i brød og vin.
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tig; det er Jesus som kom dem i møte.
Midt i deres fortvilelse og smerte kommer Jesus til dem. Han går sammen
med dem, lytter til dem, går i stillhet.
Vandrerne, selv om de fortvilet, trenger
ikke lete etter Jesus; han kom til dem.
Fullt ut tilstedeværende og helt ekte.
Dette er viktig, og med Serene Jones
sine ord: «This coming of God into the
place of disordering violence is crucial to
our understanding of the events around
us; as clergy, could it be that our call is
primarily to announce God`s alreadyenacted advent, the divine coming? If
so, then we need to remember that as we
seek to minister in a world to full of violence, we do not need to make God appear, for God is here already. Our task
is to proclaim God`s presence.” Gud var
tilstede hos dem og lyttet. På den måten
fikk også vandrerne sette ord på sine følelser, på sin frustrasjon. Jesus lyttet før
han svarte.
Det som er det aller mest spennende med denne fortellingen er hvordan
Jesus møter vandrernes utlegging av de
gitte hendelser. For det er tydelig at i
deres sjokktilstand har de glemt mye av
det Jesus tidligere har fortalt dem. Den
vonde opplevelsen på Golgata har skyggelagt så mye, de har rett og slett blitt så
preget av volden at de ikke klarer å se
bak hendelsen, se bak det vonde. Jesus
begynner så å reorganisere deres tanker.
Jesus legger ut om det som er sagt om
ham i skriftene – ja, helt fra Moses og
profetene. Det høres ut som en enorm
historieleksjon, men samtidig var det
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Vi tenker ofte at når det er sorg og
smerte, når vi har smakt litt på ondskap,
så kommer vi Gud nærmere. Dette er
nok unektelig sant, og det er kanskje
kontra det vonde og vanskelige det er
lettest og forstå nåde. Denne fortellingen viser oss kraften i påskens budskap;
med Jesu oppstandelse står nåden midt
i blant oss. Selv om den kan oppleves
som usynlig og borte, finnes den der.
Og Jesus kommer til oss – det er en god
og varm tanke. Det gjør påskebudskapet ikke bare til en fantastisk og enorm
hendelse som en gang hendte, men et
nærværende og særdeles viktig inn-
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hold i våre liv. Gud finnes midt i våre
traumer og våre liv. Så blir kanskje utfordringen og se og anerkjenne denne
nåden også de dagene vi står opp og har
det helt fint.
Jeg anbefaler sterkt boken som jeg
har brukt som referanse til denne teksten, da dette er en bok som gir gode
innspill til forholdet mellom det vonde
og nåde.
Referanser:
Jones, Serene. 2009. «Trauma + Grace» WJK:
Louisville. Kentucky
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BÅLKOS
2. søndag i påsketiden - søndag 27. april 2014
Evangelietekst: Joh 21,1–14
Lesetekster: Jes 43,10–13 eller Apg 1,1–5 og 1 Kor 15,12–21

Audun Opland
Sokneprest i Rollag og Veggli
audun.opland@gmail.com

På 2. sundag i påsketida er vel spørsmålet: Korleis lever ein i ei verd kor oppstoda ikkje er ein teori, ei von, ein draum
– men noko som faktisk har funne stad?
Korleis ser kvardagen ut i ei verd kor
Kristus har stått opp frå dei daude? ”Han
er oppstanden, halleluja” – men kva no?
Læresveinane er, nett som me kyrkjegjengarar, attende i kvardagen i dagens
tekst. Simon Peter seier til dei andre: ”Eg
vil ut og fiska.” ”Me blir med deg, me
òg”, svarar dei andre. ”Så gjekk dei av
stad og steig i båten”, kommenterer forteljaren. Samanlikn med Matt 4:19-20.
Tilsynelatande er det ikkje mykje att av
det kallet som der utan skånsel driv mot
oppbrot (jf. òg Lk 9:62). Å vera menneskefiskarar viste seg å vera ein usikker
karrièreveg – han enda med fornekting

og kross. No er dei etter alt å døme attende i det livet dei hadde før Jesus kom
inn i biletet. Dei har nok med å fange
vanleg fisk.
TIL LESETEKSTANE
Jesajateksten manar fram biletet av ein
stor rettssak, kor nasjonane kjem og bèr
fram vitnemål for gudane sine. Israel er
både blinde og døve (v. 8-9), men likevel
er det dei Herren har vald ut som sine
vitne. ”For at de skal kjenna meg og tru
på meg og skjøna at eg er Han” (LXX
hoti egō eimi). For at me skal kunne
kjenne den oppstadne Kristus og tru på
han, treng me at nokon forkynner om
han. Gud er den som kallar, og sett oss i
stand til å gje vitnemål, om me er aldri så
blinde og døve i utgangspunktet. Jf. CA
V om embetet: For at me skal koma til
denne trua... Dermed plasserer teksten
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Salmeforslag: Se teksten
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oss òg midt i det som er oppstodas primære locus: Ikkje historia (sjølv om det
neppe er uvesentleg), men eskatologien,
d.v.s. kyrkja, d.v.s. forkynninga og sakramenta.
På sèrs kraftfullt vis lyfter epistelteksten så fram det som er grunnlaget og
utgangspunktet for all eskatologi, heile
kyrkja, all forkynning og alle sakrament:
Kristi oppstode. Paulus ”pulls no punches” her: ”Har vi berre for dette livet
sett vårt håp til Kristus, då er vi ynkelegare enn alle menneske.” Oppstoda er
evangeliet. Utan oppstoda kan det ikkje
finnast noko kyrkje. Utan oppstoda finst
det ingen Kristus å forkynne; då kan me
like godt leggje ned heile greia og tene
oss rike på å skrive sjølvhjelpsbøker.
(Oppstoda tyder vel ikkje her nødvendigvis det same som den tomme grava,
nett som inkarnasjonen ikke nødvendigvis er det same som jomfrufødselen...
sjølv om kyrkja i praksis sikkert treng
begge desse ”sekundære dogma” for å
klare å halde fast på det sentrale...)
TIL EVANGELIETEKSTEN
Til slutt: Kvardagen. Etter å ha møtt fyrst
evangeliets form og sidan evangeliets
innhald, er me på eit vis klare til å gå ut i
kvardagen. Men ikkje den same kvardagen som før. Kvardagen i den verda kor
Kristus har stått opp frå dei daude, er ein
kvardag som er bevrande gjennomtrekt
av Kristi oppstadne nærvere: ”De trodde
at Jesus var borte. / De trodde at Jesus
var død. / Da kom han på stranden en
morgen som lyste rød” (NoS 190).
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Kva gjer Kristus? Jo, han leier disiplane sine til ein stad kor dei kan finne
næring – og det i overflod. Næringa han
gjev dei, er sin eigen lekam, rett og slett
seg sjølv og si frelse (ikhthys). Fyrst der,
samla kring måltidsfellesskapet med
han, er det så mogleg for dei å kjenne
han att, han som dei forlét ved krossen.
(For det fylgjande, sjå Behr s. 73ff).
Det er læresveinen Jesus hadde kjær
som fyrst kallar han for ”Herre” her. Før
Peter kan gjera det same, må han vedkjenne seg fortida si. Tre gonger spør
Jesus: ”Simon Peter, har du meg kjær”,
og tre gonger svarar han: ”Ja, herre, du
veit at eg har deg kjær” – éin gong for
kvar gong han fornekta han. Berre på
den måten kan han igjen bli klippen som
kyrkja står på. Fornektninga hans i 18:18
og møtet med den oppstadne i 21:9 har
det til felles at dei går føre seg ved sidan
av anthrakia, eit ”bål av glødande kôlbetar”. Samanhengen med den anthrax
som engelen bèr med tong frå altaret i
Jes 6:1-9 er ikkje utan vidare tilfeldig.
Denne teksten er på mange måtar eit
hovudparadigme for det religiøe gudsmøtet, eit møte som skapar medvit om
eiga synd, behov for syndforlating – og
melding til teneste.
Peter vert konfrontert med at han er
ein syndar – men ein tilgjeven syndar.
Han svikta den krossfeste, makta ikkje å
stå ved krossen då det gjaldt. Men oppstoda har skjedd, uavhengig av korleis
Peter har oppført seg. Kristus er oppstaden – og det tyder at det er mogleg å
møte han, få fred og lov til å gå vidare.
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Me kan sjølv samla oss kring Kristus
og hans heilage, skremmande nærvere,
ta imot brødet og vinen som glødande
anthrax på tunga og reinsa gå ut og melde oss til teneste.
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NOKRE MERKNADAR
Forkynninga av den krossfeste og oppstadne er alltid ei forkynning til alle
”jødiske menn og alle de som bur i
Jerusalem” (Apg 2:14), om han som
”vart utlevert til dykk, slik Gud på førehand fastsette og kjende til,” og som me
”ved hjelp av hendene til lovlause nagla
[...] til krossen og drap” (v. 23). Rowan
Williams skriv: ”We are, inistently and
relentlessly, in Jerusalem, confronted
therefore with a victim who is our victim.” Kring nattverdbordet minnest
me ikkje berre ”hans daude, inntil han
kjem”, men vert konfronterte med vår
eiga deltaking i hans daude, slik som
Peter på stranda. Samstundes er me i aller djupaste forstand kalte og aksepterte,
ja meir enn det: Me fær bryte brød med
han og bli lemmar på hans lekam. Livet
i ei verd kor Kristus har stått opp frå dei
daude, er fyrst og framst eit liturgisk liv,
eit liv samla kring hans nådegåver.
Det er òg eit liv kor me er kalte til
å vera vitne. ”Rettssalsscena” i Jesaja
opnar for spørsmålet om i kva grad, og
på kva måte, me skal bera vitnemål for
trua vår. Mange kjem for å vitne for sine
gudar i dagens verd, kanskje serleg dei
som ikkje har nokon gud i det heile teke.
Eg tykkjer dette er vanskeleg. Sjølvsagt
kan eg lesa ei pocketbok om ”apologe-

tikk” frå USA, eller ein aviskronikk av
Atle Søvik, og lære utanat svara på alle
dei vanlege ateistinnvendingane. Men
er ikkje dette, for å forbli i biletverda til
evangelieteksten, meir som å dra ein håv
etter seg i vassoverflata enn å ”kaste garnet på høgra sida av båten”? Ingen møter
den oppstadne i filosofiske debattar om
sanningsgehalten i ulike livssyn. Møtet
med den oppstadne finn stad i fellesskapen kring nådegåvene. Det viktigaste
me kan gjera, er difor å invitere inn dit.
Så må me sjølvsagt prøve å fjerne dei falske anstøta som måtte finnast på vegen.
Men det er ei anna oppgåve, som ikkje
høyrer heime i kyrkja si påskeforkynning. Dei som kjem i kyrkja fortener å
høyre at Kristus ER oppstaden, ikkje at
”det er faktisk veldig rasjonelt å tru at
Kristus er oppstaden, ja eigentleg det
mest sannsynlege av alle alternativ”.
TIL GUDSTENSTA OG
SALMESETELEN:
Hadde eg vore dobbelt så gamal som eg
er, ville eg ha skrive: ”Det bør vera nattverd denne dagen”.
I tillegg til NoS 192 er det naturleg
å bruke dei påskesalmane som eksplisitt knyt saman oppstode og sakrament
(166, 172, 195) eller oppstode og forkynning/misjon (171, 190), litt etter kva ein
legg vekt på i preika. 139, 144, 642 og
forsåvidt 19 er høvande nattverdsalmar.
Som utgang: 514.
Kjelder:
John Behr: The Mystery of Christ (SVS Press,
2006).
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1. MAI I KIRKEN
1. mai - torsdag 1. mai 2014 2014
Evangelietekst: Luk 6,31–36
Lesetekster: Jes 58,6–10 og 1 Joh 4,16–21
Salmeforslag: Se teksten

Kian Reme
Dialogprest
kian@kirkeligdialogsenter.no

TEKST OG SAMMENHENG
Denne teksten er en klassiker på første
mai. Endringene som er gjort i tekstrekkene innebærer at også vers 36 er
tatt med. Og leseteksten fra GT er endret fra Mika 6:8 til en sterk tekst fra
Jesaja – en parallell til teksten Jesus resiterer fra i Lukas 4, der hans oppdrag
blir kunngjort i synagogen i Nasaret.
Prekenteksten er hentet fra
Sletteprekenen. Saligprisningene og veropene mot de rike etterfølges av budet
om å elske våre fiender. Etter vår tekst
følger budet om ikke å dømme, om treet og fruktene og om å bygge huset på
fjell, som avslutter sletteprekenen.
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HVORFOR FEIER VI?
For mange år siden pusset jeg opp huset,
bygd i 1899. Veggene var isolert med avispapir, og på en side fra «Stavangeren»
fant jeg en annonse fra forløperen til
Stavanger Arbeiderparti: Stavanger
Socialdemokratiske Forening. De innkalte til møte i St Petri Samfundshus
med tema: «Skal den revolusjonære
arbeiderklasse boikotte den borgerlige
17de mai – feiring?»
Kirken boikottet slett ikke den borgerlige 17-mai-feiring. Tvert imot hørte
kirken til det borgerlige gode selskap
som velsignet borgerskapets revolusjonære festdag. 200 år etter Grunnloven
kan det være grunn til å minne om at
Norge var et av de første land i verden
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SKISSE TIL EN PREKEN
Det er første mai, det er vår og alt er
som før. Kranser har blitt lagt ned på
monumentene over arbeiderbevegelsens kvinner og menn.
Korpsmusikken er ute i gatene, ikke
så mye som på syttende mai, men likevel ute i gatene.
Demonstrasjonstoget går sin gang,
med noen paroler som samler og andre

som splitter.
Alt er som før. Guds ord leses og
forkynnes på arbeiderklassens dag første mai, som på borgerskapets dag syttende mai.
Det er noe trygt og godt med det
kjente og trygge. Men første mai må
utfordre oss. Første mai skal og må
handle om kampen for rettferdighet og
likhet. Vi må møte dagens utfordringer.
Hva er dagens utfordringer, og hvordan veiledes vi av Guds ord, i møte med
dagens utfordringer?
De store og verdensomspennende
utfordringene handler fortsatt om fattigdom og undertrykkelse. Som dere
vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal
dere gjøre mot dem, sier Jesus. Da blir
det ikke trygt og forutsigbart lenger.
Det blir tvert imot vanskelig og ubehagelig:
Hvis jeg var en fisker fra en av de små
øystatene i Stillehavet, som opplever at
havet stiger og truer alt menneskelig
liv, - hva ville jeg da at Norge og Europa
og USA skulle gjøre mot meg? Jeg ville
selvsagt at dere gjorde alt i deres makt,
at dere tok ansvar for 150 års utslipp av
CO2, at dere var villige til å kutte i egen
velstand og overflod for å redde meg og
mine fra klimadøden.
Jesus sier faktisk at det er det vi skal
gjøre. Som dere vil at andre skal gjøre
mot dere …
Hvis jeg var et krigsoffer fra Kongo,
hva ville jeg da at Norge og alle de andre rike skulle gjøre mot meg? Jeg ville
selvsagt at dere avsluttet uretten som
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til å følge de franske borgernes revolusjonære prosjekt fra 1789, der kongsmaktens og landadelens makt ble brutt,
og der kimen til det moderne borgerlige demokrati ble lagt.
I 1871 brøt det ut en ny revolusjon i
Paris. Det borgerlige demokratiske prosjekt med beskyttelse av eiendomsretten
førte til en enorm økonomisk vekst og
framveksten av industri i stort omfang.
Med industrien fulgte framveksten av
et styrtrikt borgerskap og en lutfattig
arbeiderklasse. Forsøket på å etablere
den nye sosialistiske samfunnsorden
gjennom Pariserkommunen ble brutalt
slått ned.
Arbeiderklassen fortsatte sin mobilisering som førte til den udemokratiske
autoritære kommunismen i øst, og den
sosialdemokratiske reformsosialismen
i vest.
Derfor feirer vi første mai.
Reformsosialismen ble anerkjent som
en legitim del av samfunnet, og kirken
besluttet at første mai skulle være en
helligdag, parallelt med at den ble gjort
til offisiell flaggdag.
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rammer meg og mine nærmeste. Deres
overflod henger sammen med min armod. Mitt Afrika fortsetter å blø, min
familie trues av krig og sult og nød –
fordi dere fortsatt skal skumme fløten
av våre felles ressurser. Jeg ville kreve at
retten skal velle fram som vann…
Jesus sier at det er det vi skal gjøre.
Som dere vil at andre skal gjøre mot
dere …
Hvis jeg var palestinsk flyktning i
fjerde generasjon fra Gaza, hva ville jeg
da at Norge og Europa og USA skulle
gjøre mot meg? Jeg ville selvsagt at dere
skulle våkne opp og reagere langt sterkere mot uretten som rammer meg.
Okkupasjonsmakten er avhengige av
dere, av deres handel. Da må dere gjøre
mye mer for å presse Israel til å heve
den dødelige og umenneskelige blokaden som vi blir påført hver eneste dag.
Jesus sier at det er det vi skal gjøre.
Som dere vil at andre skal gjøre mot
dere …
Hvis jeg var en båtflyktning som
krysset Middelhavet til Spania i en
elendig farkost, med fare for mitt eget
liv, for å skape en ny framtid for meg
og min familie i Europa, - hva ville jeg
da at dere skulle gjøre mot meg? Jeg
ville selvsagt at dere slapp meg inn!
Først hindrer dere meg i å bygge en
framtid i eget land, for så å stanse meg
ved Europas porter. Dere setter opp
Schengen-murer mot meg og mine. Riv
dem ned!
Jesus sier at det er det vi skal gjøre.
Som dere vil at andre skal gjøre mot
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dere …
Løs urettferdige lenker, spreng båndene i åket, sett undertrykte fri og bryt
hvert åk i stykker, sier profeten Jesaja.
Den som elsker Gud, må også elske sin
bror, hørte vi fra første Johannes’ brev.
Vi står overfor store globale utfordringer. Vi har også utfordringer nasjonalt og lokalt.
Hvis jeg var et overgrepsoffer eller
en rusmisbruker, hva ville jeg at dere
skulle gjøre mot meg? Jeg ville at skulle
gi meg et liv, en framtid!
Hvis jeg var arbeidsløs eller i fengsel, hva ville jeg at dere skulle gjøre mot
meg? Jeg ville at dere skulle gi meg arbeid, la meg få bo et sted!
Hvis jeg var en homofil ungdom, hva
ville jeg at dere skulle gjøre mot meg?
Jeg ville selvsagt at dere skulle la meg
få være den jeg er! La meg få oppleve
den samme kjærligheten som dere får
oppleve!
Jesus sier at det er det vi skal gjøre.
Som dere vil at andre skal gjøre mot
dere, slik skal dere gjøre mot dem.
Hvis vi våger å møte utfordringene,
da blir ikke Guds ord bare en gylden regel som alle kan si seg enige i. Nei, - det
blir vanskelig. Det kristne etiske imperativ blir altfor ofte redusert til en teoretisk og filosofisk samtale. Den gylne
regel blir ufarliggjort. Når vi konfronteres med virkeligheten denne første mai,
i 2014, da blir den gylne regel noe helt
annet. Den gylne regel skal og må være
en sterk og utfordrende formaning for
oss alle.
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og ydmykt vandrer med vår Gud og
med vår neste. Det er et gledesbudskap
for fattige…
SALMEFORSLAG:
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Inngangssalme: 295
Vår Gud han er så fast en borg
Hovedsalme: 733
Noen må våke
Før preken: 385
Kom, sannings Ande
Etter preken: 703
Guds sønn steg ned
Sluttningssalme: 706
Til kjærleik Gud oss skapte

■
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Den kristne etikk presser oss lenger
hvis vi er villige til å høre. Vi presses
mot det umulige. Elsk deres fiender, gjør
godt og lån bort uten å vente noe igjen.
Da skal dere få stor lønn og være Den
Høyestes barn. For han er også god mot
de utakknemlige og onde.
Gud vil at vi skal få til det umulige.
Jesus tok selv konsekvensen av den
gylne regel han lærte oss. Hans død for
våre synders skyld står i en dyp sammenheng med hans kritikk av uretten, hans kompromissløse kamp for at
retten og kjærligheten alltid må settes
først.
Hans oppstandelse skaper den nye
verden, og vi skal være den nye verdens
disipler, der vi viser trofast kjærlighet
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NY TID – NY ÅNDELIGHET?
Storhamar kirke, Hamar 22. – 28.juni 2014
ved prest, dr.theol. Helge Hognestad.

Sammen med andre arrangerer jeg for 6.gang et seminar om den
nye åndelighet som bryter fram. Hva ligger bak, hva er den indre
dimensjonen, hva gir den bibelske og kirkelige arven meg? Jeg ønsker
å dele erfaring, kunnskap og innsikt. Sammen med mennesker
som kjenner en åndelig lengsel vil jeg utforske hvordan vi med
utgangspunkt i den kristne tradisjon bedre kan åpne for og uttrykke
opplevelsen av gudskraften i oss selv.
Tema er: Gud i mennesket. Om den bibelske erfaring. Paulus,
Thomasevangeliet, Om bevissthetsevolusjonen. Lever vi i en
overgangstid? Hvordan erfares gudskraften i vår tid, Hva skal vi
med Bibelen?
Foredrag-samtaler-bevegelse-meditasjon-stillhet-naturvandringerpoesi
Kursavgift kr. 3.200 (dekker lunsj og middag hver dag, og
inngangspenger, evt. overskudd går til Hamar menighet)
Overnatting: Bed & Breakfast (550-750 pr. døgn, må ordnes av
deltakerne). Forslag til overnattingssted sendes dem som melder
seg på.

post@helge-hognestad.no
eller
Helge Hognestad, Furubergvn.181 C, 2316 Hamar.
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HONEST TO GOD
- FEMTI ÅR ETTER

Simen Simensen
Sokneprest i Tolga, Nord-Østerdal prosti
simensi3@hotmail.com

FORFATTEREN
Forfatteren av boka, biskop John
Robinson (født i 1919), skulle man kanskje ikke i utgangspunktet tro var noen
utpreget radikaler. Han kom fra en slekt
full av prester i flere generasjoner, og
fram til han ble utnevnt som biskop i
Woolwich (sørlig del av London), hadde han levd et fredelig liv som lærer i
Det nye testamente ved universitetet i
Cambridge. Men kanskje var det forflytningen fra det akademiske miljøet i
Cambridge til en del av London der det
store flertall syntes å være fullstendig
likegyldig overfor kirkens liv og lære,
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I 1963 kom det ut en bok i
Storbritannia som vakte oppsikt i vide
kretser, og som satte sitt preg på den
teologiske debatten i flere land gjennom
både 60- og 70-tallet. Boka, som het
Honest to God og var skrevet av den anglikanske biskopen John A. T. Robinson,
skapte gjenklang ikke bare i indrekirkelige kretser; den nådde bredt ut til den
allment interesserte offentlighet, og er
blitt karakterisert som det mest omtalte
teologiske verk i det tjuende århundre.
Ja, kanskje kan man si det så sterkt som
at ved siden av Richard Dawkins’ berømte og beryktede The God Delusion
fra 2005, er det ikke mange bøker i tiårene etter andre verdenskrig som på godt
og vondt har vakt så mye debatt om Gud
og hans eksistens som Honest to God av
J. A. T. Robinson. (Boka kom ut på norsk
året i 1964, under tittelen Ærlig for Gud.)

I 2013 var det femti år siden boka
ble utgitt, noe som ble behørig markert
i Storbritannia, bl. a. med en ny jubileumsutgave. Det gav en god anledning til
å spørre hva det var ved denne boka som
vakte slik oppsikt, og hvordan den klarte
å få folk langt utover kirkens kretser til å
beskjeftige seg med spørsmålet om Gud.
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som gjorde at Robinson tok til orde for
en radikal nyorientering innenfor teologien. Biskop Robinson ble nærmest
en symbolfigur for den liberale teologi
på 60-tallet. Etter å ha sittet som biskop
en tiårsperiode (1959-69), returnerte
han til Cambridge, hvor han gjenopptok sine studier av Det nye testamente,
og hvor han fremstod som konservativ
bl. a. i spørsmål som gjaldt dateringen
av ulike skrifter i Det nye testamente.
Han døde i 1983.
SAMTIDEN
Biskop Robinson ble altså noe av et
symbol for de nye strømninger som
gjorde seg gjeldende innenfor kirke
og teologi på 60-tallet. Dette tiåret var
jo i det hele tatt preget av radikale forandringer på en rekke felter. Beatles og
Rolling Stones stod i forgrunnen for
en ny ungdomskultur, likestillingen
var på fremmarsj, mange flere enn før
hadde adgang til høyere utdanning, og
nedarvede tradisjoner og autoriteter
ble utfordret på bred front, ikke minst
gjennom studentopprøret mot slutten
av tiåret. En ny generasjon, de såkalte
sekstiåtterne, satte et kritisk søkelys
på overleverte holdninger og konvensjoner. Det var naturlig at dette også
ville komme til uttrykk innenfor kirken, og 60-tallet ble en oppbruddstid
også der, ikke minst gjennom Det 2.
Vatikankonsil (1962-65).
Innenfor den katolske kirke ble det
som hadde vært en nokså enerådende
filosofisk-teologisk ”nythomisme”, sup-
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plert som læregrunnlag av flere andre
teologiske retninger, etter hvert også av
en radikal frigjøringsteologi i ulike varianter. Og innenfor de protestantiske
kirkene ble impulser fra store teologer
i en tidligere generasjon, som Barth,
Bultmann og Tillich, sammensmeltet
med radikale, ikke minst politiske ideologier i samtiden, og gjort til utgangspunkt for et oppgjør med flere hevdvunne teologiske forestillinger. Ikke
minst ble tankene til den tyske teologen
Dietrich Bonhoeffer, som ble henrettet
av nazistene i det siste krigsåret (1945),
en inspirasjon for mange. I sine opptegnelser og dagboksnotater fra fengselet
ville Bonhoeffer komme til rette med at
mange i samtiden hadde avskrevet Gud,
og at religion kunne synes å tilhøre en
forgangen tid, særlig i Vesten. Dermed
var det, etter Bonhoeffers mening, blitt
nødvendig å finne et nytt språk i omtalen av Gud; det måtte tales ”religionsløst” om Gud, fordi det overleverte bildet av Gud ikke lenger gav mening for
mange.
DET TRADISJONELLE GUDSBILDET
OG ROBINSONS NYORIENTERING
Hva slags gudsbilde var det så
Robinson opponerte mot?
Det var kanskje først og fremst i beskrivelsen av det han angrep at biskop
Robinson uttrykte seg på en måte som
skapte overskrifter. Robinson hevdet at
Bibelen og den kirkelige tradisjon talte
om en Gud ”der ute” eller ”der oppe”,
dvs. om Gud som et selvstendig vesen
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å nyansere og utdype formuleringene fra
Honest to God, bl. a. i boka Explorations
into God fra 1967.)
Hva skulle en så sette i stedet for
forestillingen om en Gud ”der ute”? Her
var det at Robinson fant hjelp hos Paul
Tillich, når denne talte om Gud som dypet i tilværelsen, og Robinson fulgte etter ved å beskrive Gud som ”grunnen og
dybden i vår tilværelse” (”the ground of
our being”). Gud var ikke å finne over
eller utenfor universet; Gud er å forstå
som det som gir tilværelsen mening og
dybde, det som under og i alle hverdagslige hendelser og foreteelser melder seg
som noe absolutt, som et ultimate concern. Ja, kanskje er det mer riktig, som
Tillich sier, å tale om Gud ikke som et
vesen, men som væren selv (not a ”being”, but ”being-itself ”). Robinson ville
peke ut en vei, som riktig nok var tråkket
opp av andre før ham, som førte fra et
over-naturlig (”supranaturalist”) gudsbilde, til et gudsbilde som ikke kunne
misforstås i retning av å være geografisk
forankret utenfor universet, men som
heller meningsfylt kunne beskrives ved
hjelp av dybdemetaforen. Robinson posisjon tenderer vel mot det synet som
kalles pan-en-teisme, dvs. at Gud gjennomstrømmer universet, uten å gå opp
i det (panteisme); Gud er både transcendent og immanent.
Resten av Robinsons ikke spesielt
omfangsrike bok gikk da med til å utdype dette gudsbildet, og til å beskrive
hvilke konsekvenser en slik nyorientering av gudsforståelsen vil ha for vårt
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som eksisterer utenfor eller over den
verden han skal ha skapt. En Gud som
er en størrelse som vi ber til, og som vi
kommer til når vi dør. Denne forestillingen er, etter Robinsons mening, så inngrodd og så til de grader en del av den
alminnelige oppfatning om hvem Gud
er, at å oppgi den fordi den ikke lenger
gir mening eller ikke lenger er troverdig,
i praksis betyr det samme som å oppgi
enhver tro på Gud i det hele tatt. Og slik
var det i realiteten blitt i den hverdagen
Robinson opplevde i storbyen London.
Det spørsmålet han som biskop følte
at han måtte stille, var om kirken fremdeles var forpliktet til å tale om Gud på
denne måten, om Gud som en noe mer
avansert utgave av den barnlige forestillingen om en ”gammel mann oppe i skyene”, eller om det lot seg gjøre å finne nye
måter å beskrive Gud på som kunne tale
til en sekularisert samtid. Og kanskje var
det nettopp Robinsons noe populære uttrykksform og hans tydelige beskrivelser av det gudsbildet han mente hadde
utspilt sin rolle, som gjorde at formuleringer fra boka hans ble til overskrifter i avisene (”Our image of God must
go”/”God is not out there” osv.).
Naturlig nok var det mange som mente at Robinson i utillatelig sterk grad forenklet det gudsbildet som tidligere tider
hadde holdt seg med. Thomas Aquinas
og Martin Luther f. eks. hadde etter flere
teologers mening ikke noe slikt ensidig
og enfoldig bilde av verdensherskeren
over universet. (Det skal da også sies at
Robinson benyttet senere anledninger til

NYTT
NORSK
KIRKE
BLAD

syn på Jesus, på kirken og på etikken.
BISKOP ROBINSON, ”NY-ATEISTER”
OG FUNDAMENTALISTER
Alt dette vakte altså oppsikt i samfunn og kirke på 60-tallet, og biskop
Robinson var for en tid nærmest for en
kjendis å regne. Men all teologi er vel i
større eller mindre grad bundet til sin
samtids kultur og forestillingsverden,
og det tar derfor ofte ikke lang tid før
det som først blir sett på som spennende nyvinninger, fremstår som utdatert. Det var nok derfor med spenning
at mange hentet fram nyutgivelsen av
Honest to God ved femtiårsjubileet i
fjor. Har boka fremdeles et relevant
budskap?
Etter min mening må svaret på det bli
ja. Robinsons bok er utvilsomt et produkt av sin tid, et resultat av tankeformer og samfunnsstrømninger som preget nettopp 60-tallet. Og mye er skjedd
både innenfor teologi og samfunn siden
boka kom ut.
Likevel opplevde i hvert fall jeg det
som forfriskende å lese Robinsons bok.
Ikke bare oppsummerer den på en klar
og levende måte tankegodset hos store
teologer som Bultmann, Bonhoeffer og
Tillich, og gir dermed en fin første innføring i en form for nytenkning om Gud
fra midten av 1900-tallet. Men den har
et smittende engasjement og et pastoralt
anliggende som fremdeles skulle kunne
inspirere prester og teologer og andre
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som vil forsøke å si noe meningsfylt om
Gud i dag.
Samfunnsutviklingen har ikke alltid
gått i de spor man så for seg på 60-tallet. Mange så for seg at religion som et
levende samtidsfenomen ville dø fullstendig ut, men i stedet talte stadig
flere ved overgangen til et nytt årtusen
om Guds og religionenes tilbakekomst.
En slik tale om en religiøs oppvåkning
i vår tid bør nok nyanseres, men Gud
er slett ikke blitt borte fra vår samtid,
verken innenfor teologien eller politikken. Kanskje er den enorme interessen
for Richard Dawkins’ The God Delusion
et vitnemål nettopp om det. Men kanskje kan vi samtidig si at den Gud som
Dawkins og andre ”nyateister” angriper,
nettopp er det monarkisk tronende vesen ”utenfor” det universet han etter de
troendes mening skal ha skapt, men som
etter nyateistenes mening har oppstått
og utviklet seg av seg selv.
I en skyttergravskrig mellom nidkjære ateister og innbitte gudsforsvarere
leverer ikke Robinson noe fasitsvar. Men
hans bok vil for mange kunne åpne veien
til et gudsbilde som styrer unna enhver
form for fundamentalisme og stivbent
dogmatisme, og som fremdeles gjør
det meningsfylt å tro på Gud. Derfor
er det grunn til å minnes utgivelsen av
Robinsons bok femti år etter, og også i
2014 bør Honest to God være anbefalt
teologisk lektyre.
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FREM MOT 500 ÅRET FOR LUTHERS TESER TRYKKER NYTT NORSK
KIRKEBLAD SAMTLIGE TESER I DE KOMMENDE BLADER.

LUTHERS TESER

LUTHERS TESER

25 - «Enhver biskop og prest har i sitt bispedømme og sogn en like stor
makt over skjærsilden som det paven rent generelt har»
26 - «Paven handler rett når han lar sjelene [i skjærsilden] få ettergivelse
ikke gjennom bruk av nøkkelmakten (som han [her] ikke har) men i form
av forbønn»
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