
1Kjersti Østland Midttun

De siste to utgavene av Nytt norsk kirkeblad har vært viet homiletik-
ken. Når dette nummeret i stor grad omhandler bladets utvikling og 
ny layout er det ikke et uttrykk for at redaksjonen har blitt overfladisk 
eller ikke lenger er opptatt av innhold. Snarere tvert imot handler 
det om at den pedagogiske tilretteleggingen av bladet også preges av 
både estetikk og leservennlighet. Man tenner ikke en oljelampe og 
setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser 
for alle i huset. Vi har et blad vi er stolte av med et innhold som vi 
ønsker at skal fortsette å skinne inn i norsk kirkehverdag, derfor gjør 
vi noen ytre endringer nå, for å sette den på en slags holder. Disse 
endringene har vi fått hjelp av Frode Helland i Monokrom til å gjøre, 
og i dette bladet presenterer han selv tankene bak vår nye layout.

Nytt norsk kirkeblad har en fortelling som strekker seg tilbake til 
1973 da "Teologi for menigheten" så dagens lys, men med (navne–) 
røtter tilbake til "Norsk kirkeblad" (1904–1957) og "Kirkebladet" (1958– 
1969). Deler av denne utviklingen og historien gjør både tidligere 
redaktør i "Teologi for menigheten", Hallvard Beck, og nåværende 
redaksjonsmedlem, Steinar Ims, rede for. I den anledning får vi også 
presentert noen gamle forsider samt den aller første lederen i "Teolo-
gi for menigheten".

Innholdsmessig skjer det også noen små endringer; vi fortsetter 
med et "Magasin" og naturligvis med "Tekstgjennomganger", men 
det som tidligere het "Debatt" går nå over til å hete "Meninger". Det 
er for i større grad å åpne for en bredde av ytringer av ymse slag, og 
ikke bare de som hekter seg på tidligere innlegg i bladet. 

I dette nummeret av Nytt norsk kirkeblad har vi tre tydelige 
meninger om rektor Angels innlegg Den gode tekstgjennomgang i 
forrige nummer. Dessuten har Jan Christian Kielland en mening om 
Rolf Bergs mening om manus, en debatt som da har gått over de tre 

Gammel vin i nye skinnsekker
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siste numrene av bladet. 
Det bygger opp til kirkevalgkamp i 2015. Både "Åpen folkekirke" 

og "Levende folkekirke" rigger i disse dager hver sine organisasjoner, 
primært med bakgrunn i sine forskjellige standpunkt til forbønns-/
vigselsritual for likekjønna par. Men ikke bare på den bakgrunn. I et 
innlegg i dette nummeret forklarer Kristine Sandmæl hva "Åpen fol-
kekirke" er og hva de jobber for – også utover forbønns-/vigselsritual.

I tillegg ønsker vi fremover å løfte frem praktisk-teologiske 
PhD-avhandlinger fra ulike institusjoner her til lands. Først ut er vår 
egen Elisabeth Tveito Johnsen som disputerte i desember. Vi gratule-
rer!

Til sist har vi også i dette bladet noen bokanmeldelser.
I denne utgaven av bladet sparkes dessuten årets prosjekt med 

fremragende tekstgjennomganger i gang. I neste nummer vil redak-
sjonen til å løfte frem en tekstgjennomgang fra dette bladet som vi 
mener har særlige kvaliteter eller har vært til særlig inspirasjon. Det 
skal vi fortsette å gjøre gjennom hele 2015.

Da "Teologi for menigheten" kom ut for første gang i 1973 var 
det en salig blanding av skrivemaskindokumenter, håndskrift og 
stensiler. Det var et blad der god universitetsteologi skulle komme til 
nytte og glede for menighetsprester og deres forkynnelse, og i neste 
omgang også for menigheten. Mye har skjedd med bladet de siste 41 
årene, også de 25 årene det har båret navnet Nytt norsk kirkeblad og 
logoen til Det praktisk-teologiske seminar. Med denne nye utgaven 
bladet ønsker vi våre abonnementer en enda bedre leseopplevelse. 
Forhåpentligvis har bladet fremdeles mye god universitetsteologi 
som kan komme til nytte og glede for både prester og deres forkyn-
nelse, og for menigheten. Og forhåpentligvis skal det fortsatt være 
stas å skrive både i magasinet og tekstgjennomganger i Nytt norsk 
kirkeblad, og å delta i fremtidige meningsutvekslinger. 

God fornøyelse!



Seksjontittel

Magasin
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Skriften alene

Tidskrift-sjangeren befinner seg i landskapet mellom magasin og 
bok. Tekstene er kortere, og strukturen mer kompleks enn boken. 
Samtidig er formatet mindre og de visuelle virkemidlene færre enn i 
et magasin. I Nytt norsk kirkeblad benyttes bilder og grafikk bare
unntaksvis.
 Redesignet av Nytt norsk kirkeblad bygger på tanker som kan 
spores tilbake til modernismen, eksemplifisert i Jan Tschicholds bok 
Die neue Typographie, utgitt i 1928. Kort fortalt anså modernistene
klassisismens dekorative tilnærming til design som forstyrrende, og
argumenterte for at typografien ikke måtte stå i veien for budskapet – 
funksjon foran tradisjon. Et framoverskuende design er en passende 
ramme for Det teologiske fakultets profil.
 At brødteksten i bladet har rett venstre- og løs høyremarg er et
eksempel på slik tenking: Det er viktigere at luften mellom og inne
i bokstavene fremstår uniform enn at den stødige rytmen av svart
form og hvit bakgrunn som er så essensiell for lesing, brytes opp
for å passe perfekt inn i en firkantet ramme. En slik asymmetri
gjør det også mulig å, i større grad, benytte de tomme flatene på 
siden for å tydeliggjøre den logiske strukturen i teksten.
 Artiklene løper i én kolonne, marginene er romslige og
ingrediensene begrenset til et absolutt minimum. Enkle, men
bestemte, grep er tatt for å skille de ulike nivåene i teksten fra
hverandre.
 Likeså er valget av et nøytralt og stillferdig alfabet helt bevisst. 
Nytt norsk kirkeblad er utelukkende satt med skrifttypen Arnhem, 
tegnet av nederlenderen Fred Smeijers og døpt etter byen der han stu-
derte. Arnhem mestrer kunststykket å være akkurat passe ekspressiv: 
"stille" nok til å ikke forstyrre lesingen, men samtidig kompleks nok 
til å føles interessant.
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Form på innholdet
– en ”formhistorisk” gjennomgang av "Teologi for Menigheten" 
og Nytt norsk kirkeblad

Nytt norsk kirkeblad (NNK)1  endrer utseende med dette nummeret. 
Både omslag og lay-out blir nytt. En slik endring skjedde sist med 
NNK i 2009 og før det har det ikke vært større endringer siden ”Teolo-
gi for Menigheten” (TfM) gikk over til å være ”Nytt Norsk Kirkeblad” 
med sitt andre nummer i 1990. Målsetningen 
med endringene er å fremheve det gode inn-
holdet og gjøre bladet mer leservennlig. 
 Innholdet i bladet har stort sett vært uen-
dret opp gjennom årene. Tekstgjennomganger 
med salmeforslag er bærebjelken i NNK. I 
tillegg har bladet hatt som målsetning å bidra 
med debatt og meningsytringer, aktuelle te-
maartikler og bokanmeldelser som er relevant 
for prester og andre kirkelig ansatte i deres 
arbeidshverdag. Ønsket har hele tiden vært at 
innholdet skal bidra til teologisk refleksjon 
og utvikling i kirken og samfunnet. Slik har 
det vært helt siden oppstarten av TfM i 1973.  
Faktisk går denne redaksjonelle profilen helt 
tilbake til ”Norsk Kirkeblad” som eksisterte 
i perioden fra 1904 – 1957, og delvis til det mer sentrumsorienterte 

1 - Et lite rettskrivningsskifte skjer også med det nye nummeret. Fra å 
være ”Nytt Norsk Kirkeblad” velger vi å følge rettskrivningsnormen og 
skrive navnet ”Nytt norsk kirkeblad”. Uttalen er den samme. Forkor-
telsen "NNK" er uforandret.

Norsk kirkeblad, 
nr. 19, 1957
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”Kirkebladet” som eksisterte i perioden fra 1958 – 1969. Da ”Teologi 
for menigheten” skiftet navn til ”Nytt Norsk Kirkeblad” i 1990, var det 
som en ”hommage” og en historisk referanse til ”Norsk Kirkeblad”2.  
Nyskapende og radikale tanker innenfor teologien i Norge var ikke 
utelukkende et fenomen med røtter i 70-årene, men hadde røtter 
lengre tilbake i tid til begynnelsen av århundret. 
 Med dette nummerets nye utseende er det også på tide med en 
uhøytidelig gjennomgang av TfMs og NNKs skiftende utseende opp 
gjennom årene. Det har ikke blitt gjort før, heller ikke i forbindelse 
med tidligere endringer av bladets formgivning.

Dugnadsprosjektet
"Teologi for Menigheten" utkom med sitt første nummer i septem-
ber 1973 og var et resultat av iherdig dugnadsarbeid. Redaksjonen 
bestod av Hallvard Beck (red.), Tor Eika, Rolf Berg og Arne Sand, og 
hadde en målsetning om at universitetsteologien måtte få et "tale-
rør"3.  Bidragsyterne til bladets tekstgjennomganger og artikler var de 
første årene primært ansatte ved Det teologiske fakultet. Innholdet 
er det ingenting å si på med stimulerende og solide bidrag fra første 
nummer. Dugnadsånden er kanskje mest i øyenfallende i utseen-
det av bladet. Her ser alle at bladet er hjemmesnekret og at det er 
lite penger i omløp. Byggesteinene i logoen Tor Eika tegnet, ttrykte 
også et teologisk manifest: Dette er bidraget til at "... teologiens 
skarpe kniv brukes uten angst, ikke bare i forkynnelsen, men i hele 
menighetens liv."4  Kirkens murer, som stadig og på nytt er under 
bygging, er den anvendte teologien. Logoen signaliserer et teologisk 
og politisk prosjekt for å levendegjøre og bevisstgjøre kirken og de 
ansatte i den. Uttrykket signaliserer at dette er for de dedikerte, selv 
om målgruppen selvfølgelig i siste instans er kirkens medlemsmasse. 
Anvendt teologi tar inn over seg hele spekteret av samfunnsspørsmål, 

2 - Dalen, Anne: ””Gammelt” og Nytt Norsk Kirkeblad”, Nytt Norsk kir-
keblad, nr. 4, 1990, ss. 4–10. Dalen gir en kort historisk gjennomgang av 
Nytt Norsk Kirkeblads forgjengere som en begrunnelse for valget av navn 
i 1990. 

3 - Se Hallvard Becks bidrag om oppstarten av ”Teologi for Menigheten” 
annet sted i dette nummeret av NNK.

4 - Hallvard Beck, "Leder", Teologi for menigheten, nr. 1, 1973
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og TfM ble dermed en del av en større politisk 
og samfunnssosial "bevegelse" på 70-tallet. 
Bladet hadde også det samme uttrykket som 
preget mange andre smale publikasjoner på 
denne tiden. 

Fanzine
Utseendet til TfM hadde samme estetikk 
som en "fanzine": den hjemmesnekrede, 
skittenestetiske stensilkopierte lefsa som ble 
utgitt av dedikerte og idealistiske ”fans” med 
interesser innen et mer eller mindre smalt (og 
sært) tema. "Fanzine" er en betegnelse som er 
sammensatt av ordene "fan" og "magazine", og 
oppstod på 60-tallet som en betegnelse på et 
utall av publikasjoner innen kunst, populærmusikk, poesi, politikk, 
fotball, m.m. For å ta pulsen på og være mer enn alminnelig opp-
datert på f.eks. det siste innen musikk, kunne du i Norge lese Nye 
Takter i Arbeiderbladet. Men for å nå virkelig i dybden og få informa-
sjon ”ingen andre” hadde om norsk musikk måtte du gå til fanzine-
ne. I Norge ble det på 80- og 90-tallet utgitt et titalls fanziner bare om 
punkmusikk! Fanziner florerte også innenfor de mer radikale, politis-
ke miljøene utover på 70-tallet. Innholdsmessig kan det kanskje sies 
at det var et visst slektskap med denne strømmen av fanziner og TfM, 
som jo faktisk sprang ut av miljøet rundt ”Alternativt Arbeidsfelles-
skap”. I en slik tradisjon er det tydelig sam-
menheng mellom uttrykk og innhold i bladet.

Etablert kirkeblad
Også fanziner kan endre opp med å bli en del 
av det etablerte kulturbidraget. Ofte gjenspei-
ler det seg i det grafiske uttrykket. Gateavisa, 
som begynte som en fanzine i 1970, har bevisst 
gått inn for beholde noe av det "skitne" preget 
fra fanzinen (så kaller de seg også for et "organ 
for avvikere"). TfM gikk derimot i en ”renere” 
og "ryddigere" retning, og strammet ganske 
snart opp det grafiske uttrykket. Tor Eikas 
kirkelige byggesteiner ble vatret, strammet 

Teologi for Menigheten,

  nr. 1, 1973

Teologi for Menigheten, 
nr. 1, 1990
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opp og kunne med tiden, i motsetning til de første steinene, båret en 
takkonstruksjon. Bokstavene i logoen gikk fra å være håndtegnet til å 
bli stilsikre ferdigfonter. Lay-outen gikk fra de stensilkopierte sidene 
over til mer profesjonelt oppsatte sider med to kolonner. Innholdet 
skulle også utover på 70- og 80-tallet bli mer leservennlig. Dataalde-
ren hjalp til med å gjøre dette mulig.

”Nytt” norsk kirkeblad
På slutten av 80-tallet finner redaksjonen og Det praktisk-teologisk 
seminar (PTS) sammen i et, ifølge kildene, lykkelig ekteskap. Par-
forholdet feirer 25 års sølvbryllup i år. Redaksjonen trengte tryggere 
rammer og en betalt redaksjonssekretær. ”Alternativt Arbeidsfelles-
skap” hadde nådd mange av sine målsetninger og var under avvik-
ling. PTS så behovet for å følge opp sine kandidater i menighetene 
gjennom en publikasjon. Fra 1997 står PTS også som ”Utgiver” og fra 
1998 er en av seminarets lærere fast redaktør av bladet. Resultatet er 
en videreføring av innhold og engasjement fra TfM, en vektlegging av 
de historiske røttene fra ”Norsk Kirkeblad” gjennom navnevalget og 
et grafisk uttrykk som hentet inspirasjon fra kirkeliv og oldkirkens 
samfunnsradikale budskap. Tor Eikas grunnmur fra forsiden på TfM 
var blitt til en ferdig bygget kirke, men den var med vilje ikke vatret 
på toppen! Det skeive kirketårnet på den skeive kirkebakken utenfor 
signaliserte en videreføring av det sosiale og politiske engasjement. 
Kirken som er bygget ferdig skal romme alt det skeive, ja, skal til og 
med gjenspeile dette litt ”skakkjørte” i kirkebygget. De historiske 
røttene for dette engasjementet hentes som sagt fra ”Norsk Kirke-
blad”, men designer Inga Hilde Breivik gikk også lengre tilbake i tid, 
til oldkirken. Inn i kirkeskipet hentet hun et oldkirkelig segl funnet 
i katakombene under Roma. Til høyre på seglet kristogrammet og til 
venstre det som antagelig er eierens initialer. I midten en due med en 
olivengren og under duen en fisk5.  På undersiden av navnet og logo 
en rekke på fem kryptiske symboler som vi i dette nummeret endelig 
kan avsløre betydningen av:
1) Den omvendte Y viser Guds armer som strekker seg ned mot men-
neskene. Frelsen senker seg ovenfra og vil bre seg ut mellom oss.

5 - Seglet befinner seg på British Museum i London. Breivik hentet inspirasjon 
fra Ursin, Johnny: "Kristne symboler", Gyldendal norsk forlag, 1975.
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2) Den opprettstående Y viser menneske-
sjelen som tørster og hungrer etter syndenes 
forlatelse, frelse og fred.
3) Guds kjærlighet og menneskenes lengsel 
møtes (i Jesu fødsel).
4) Menneskene mottar stadig mer fra Gud 
gjennom guddommelige åpenbaringer.
5) De to opprinnelige symbolene har fullsten-
dig smeltet sammen i det som er Jesu Kristi 
symbol, kristogrammet6. 
Det nye utseendet, det nye navnet og PTS sin 
involvering i bladet signaliserer veien inn i det 
kirkelige ”establishment”, på samme tid som 
den radikale profilen beholdes og understre-
kes. På baksiden av omslaget ruller PTS’ logo 
nedover den skeive kirkebakken: Her kommer bidraget fra seminaret 
til prestene i deres arbeidshverdag der ute på samfunnets skrånende 
bredder!

Et røffere utseende ”tidsskrift”
Ingen vesentlige endringer skjer med utseendet før 29 år seinere, i 
2009. I følge kildene kommer ikke skiftet 
som følge av en gjennomtenkt og overord-
net plan, men mer som en konsekvens av at 
redaksjonen følte at det var "på tide" med 
endring og fornyelse. 
Denne gangen var det redaksjonssekretæren 
som stod for utformingen. Andreas Hilmo 
Grandy-Teig ønsket å gjøre bladet mer iøy-
nefallende med tøffere og kraftigere fonter 
som virkemiddel. Utseendet på forsiden 
formelig roper ut ”Her er jeg!”. De første syv 
nummer av bladet er i regnbuens farger. Det 
åttende og siste nummer er lakserosa! En 
årgang med åtte nummer av NNK i bokhylla 

Nytt Norsk Kirkeblad 
nr. 2, 1990

Nytt Norsk Kirkeblad, 
nr. 2, 2009

6 - Inspirasjon fra samme sted, ss. 64 ff. Her i forkortet forklaring som Inga 
Hilde Breivik har sendt meg på e-post 18. januar 2015.
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er godt synlig. Bladet utbasunerer at det fremdeles har et radikalt 
kirkepolitisk ståsted, det skal det ikke være tvil om! Bort med all 
dannet beskjedenhet og subtil bruk av symboler for å vise kirkelig 
tilhørighet. Ingen argumenter fra oldkirken trengs for å legitimere 
NNKs bidrag til kirken. Det litt rabulistiske uttrykket, med delvis 
overlappende bokstaver i navnet, gir igjen assosiasjoner til en fanzine 
fra 70- og 80-tallet. Forskjellen ligger i at det ikke er manglende utstyr 
eller tilfeldige valg som er bakgrunnen for uttrykket. I 2009 var det 
(og er det fremdeles) tidsskrifter som i stor grad bruker slike estetiske 
virkemidler. NNKs utvikling innholdsmessig har da også gått i denne 
retningen. Der det tidligere var vanlig med et temanummer i ny og ne 
har bladet utover på 2000-tallet en magasindel, eller i det minste noen 
artikkelbidrag, i hvert nummer. Forsiden sier at stensillefsa fra 1973 
fremdeles er radikalt fagblad, men at den holder på å vokse seg inn i 
tidsskriftkategorien. 

Nytt på nytt?
Bare seks år senere gjennomgår bladet nå på nytt en endring i utse-
ende. Riktignok opplever jeg at mange av Grandy-Teigs elementer 
videreføres i det nye utseendet. Vi går stadig lengre i retning av et 
tidsskrift i formuttrykket. Vi blir stadig mer ”stuereine” i designet, 
men bare for å løfte frem et mangfold av tilnærminger til bibeltekster 
og meninger om kirke og samfunn i innholdet7.  Bakgrunnen for det-
te valget sier Frode Helland fra Monokrom mer om annet sted i dette 
nummeret av bladet. 
 Er det nødvendig med en endring? Innholdet er det samme som 
tidligere, tekstgjennomganger og artikler som skal inspirere og 
provosere i dagens kirke, men det har blitt mye mer av innholdet med 

7 - Anne Dalen har en interessant observasjon i sin gjennomgang av 
innholdet i "Norsk Kirkeblad" og "Kirkebladet" (NNK nr. 4, 1990). 
Hun sammenligner de to teologisk radikale/liberale bladene med 
Luthersk Kirketidende (LK), og finner at de alltid var mer åpne for et 
mangfold av meninger enn LK. Noe av grunnen er en større vektleg-
ging av samfunnssosiale forhold, mens LK har en tydeligere "indrekir-
kelig" profil, der f.eks. samlivsspørsmål var særlig vektlagt. Et felles 
engasjement har bladene i spørsmål som vedrører det mer sekulari-
serte samfunn.
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årene. De første årene kom TfM med ca. 10-16 sider i hvert nummer 
(det første nummeret var på 16 sider inkl. forside og bakside). På 
midten av 80-tallet ligger sidetallet på ca. 30 pr. nummer. På slutten av 
90-tallet er NNK oppe i mellom 30-50 sider. I 2009 er snittet 80 sider, 
et snitt som har holdt seg stabilt de siste seks årene. Informasjons-
mengden i bladet er blitt mye større og slik sett er det logisk at vi tar 
grep for å øke leservennligheten.
 Vi blir eksponert for en stadig større mengde informasjon i hver-
dagen. Nettet er et nyttig og stadig mer brukt redskap, også i preken-
forberedelsene. NNK kunne valgt å gå veien inn i cyberspace og bli et 
rent nettbasert blad, etter mal fra andre kilder hvor deling av arbeidet 
med prekenforberedelsene skjer. Vi har valgt å beholde den ”analoge” 
formen og vektleggingen av det langsomme prekenarbeidet. NNK øn-
sker å bidra til den taktile øvelsen prekenforberedelsen fremdeles er, 
sammen med Bibel, oppslagsbøker og andre tidsskrifter, i tillegg til 
nettet. Vi gir plass til eselører i margen og understrekninger i teksten. 
Samtidig vil vi rope ut at vi har noe viktig å formidle til ansatte i kir-
ken i deres arbeidshverdagen, der vi ligger mellom hauger av hefter, 
tidsskrifter, bøker og reklame rundt omkring på landets menighets-
kontorer og arbeidspulter! 

Form som åpner for innholdet
Denne uhøytidelig, ”formhistoriske” gjennomgangen av bladet peker 
på noen utviklingstrekk som også har medført visuelle endringer opp 
gjennom årene. Endringene har vært med på å understreke bladets 
innhold og kirkelige profil. Mye er ved det samme. NNK er fremde-
les resultat av et stort dugnadsarbeid fra redaksjon og bidragsytere. 
Formen på bladet har bare betydning så lenge den åpner for innhol-
det. Vi håper nytt utseende kan være med på å gjøre leseropplevelsen 
bedre og innholdet mer tydelig.
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  - i Teologi for Menigheten, 1973, av redaktør Hallvard Beck
Første leder
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 – noen ord om starten

De fleste har nok oppfattet at denne tunge tittelen ”Teologi for Me-
nigheten” egentlig var et program for bladet. Flere faktorer spilte en 
rolle for at vi satte i gang arbeidet med å utgi bladet. 

Forutsetninger
En viktig impuls til at vi i det hele tatt startet, var at enkelte prester i 
menighetstjeneste ikke så sjelden ringte oss universitetsansatte for å 
spørre om tekstforståelse og ideer til prekenen følgende søndag. For 
egen del tenkte jeg da at dette kunne vi jo sende ut en stensil om. Så 
kunne folk abonnere på den i all enkelhet. 
 En annen viktig forutsetning på den tiden var at ”Kirkebladet” 
(med Sigurd Lunde som redaktør) utgitt av Fabritius/ Land og Kirke 
nylig hadde gått inn. Det var i og for seg ment å være sentrumskir-
kelig. Luthersk Kirketidende, som hele tiden kom ut, hadde en klart 
konservativ profil. Kirkebladets opphør etter et drøyt decennium i 
markedet betydde i alle fall et tomrom for mange. ”Teologi for menig-
heten” ville fylle det tomrommet, men med en tydeligere profil.  
 Det gikk også rykter om at presteforeningen hadde noen tanker 
om å fylle tomrommet etter ”Kirkebladet”. Vi mente det var nyttig at 
vi kom slike tanker i forkjøpet uten at det var noe dominerende motiv 
i starten. 
 I tillegg kunne universitetsteologer som kom ut i lokalmenighete-
ne lett bli overlatt  til seg selv i teologisk sammenheng. Indirekte eller 
direkte kunne de kanskje bli presset til å føye seg etter dominerende 
konservative teologiske holdninger som regjerte mange menigheter, 
for i det hele tatt å få rimelige arbeidsmuligheter. Fra noen ”ledere” 
var det en bevisst kamp mot universitetsteologien på den tiden. En-
kelte hadde allerede fra ordinasjonen blitt utsatt for et visst press for 

Teologi for menigheten
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å forandre enkelte teologiske standpunkter i retning av det konserva-
tive ‘comme il faut’!

Starten
Et særegent punkt i prosessen var en reise på danskebåten. Vi var 
minst tre studentprester ( jeg kan ikke huske om det var flere) på vei 
til studentprestkontferanse i Århus. Det var Andreas Hamnes, Arne 
Sand og undertegnede. Jeg husker det slik at det var der startskuddet 
gikk for alvor.
 Vi mente at universitetsteologien, særlig slik vi hadde lært den 
under Jacob Jervells kateter og med hans inspirasjon, hadde mye å gi 
til menighetsprester og derigjennom til menighetene.
 De fire første i redaksjonen var Rolf Berg, Arne Sand, Tor Eika 
(Lay-out) og undertegnede (ansvarlig). Det faktum at to av de fire før-
ste redaksjonsmedlemmene var utdannet ved MF, kunne vi kanskje 
kalle et ‘bon-apropos’. 

Innhold 
Nærmere bestemt ønsket vi å representere den nye bølgen av redak-
sjonshistorisk tilnærming som understreket at allerede de nytesta-
mentlige skriftene i seg selv var å betrakte som forkynnelse og burde 
leses som sådanne, ikke primært som historiske faktadokumenter i 
moderne betydning. ”Avmytologisering” var heller ikke noe program 
for oss, men det var altså forkynnelsen.
 Redaksjonshistorien kom jo opp i etterkrigstiden etter at formhis-
torien i mellomkrigstiden hadde pekt på hvordan felles overleverings-
konsentrater var blitt til i menighetene og overlevert i skriftene.  
 Det nye var at man så på hvordan disse felleselementene ble satt 
inn i hver sin sammenheng, med sin egen fargelegging, formodentlig 
utformet ut fra det miljø det enkelte skrift var blitt til i (‘redaktørene’) 
og skulle tjene (lokal eller regional kirke). 
 Det ble viktig å se på den historiske virkelighet skriftene var blitt 
til og levde i, men ikke primært undersøke om historiske enkeltopp-
lysninger var ”korrekte”. Bladet vårt skulle gi bidrag til menighets-
prestene ut fra dette helhetsperspektivet. Noe av dette ble nevnt i 
førsteutgavens ”Orientering” til leserne og litt i lederen. En grundige-
re artikkel på 5-6 sider ”Hva er redaksjonshistorie?” av Halvor Moxnes 
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kom i nr. 9 året etter. 
 Et utslag av denne tenkningen var også at vi kunne be samme 
teolog om å skrive flere tekstgjennomgåelser av gangen, når tekstene  
var fra samme evangelium.  
 Det var en selvfølge at bladet også skulle kunne presentere andre 
og delvis senere tekstgrep som narrativ teologi, frigjøringsteologi, 
osv., uten å være komplette. 
 Vi hadde på forhånd uformelle rådslagninger med folk som Jacob 
Jervell, Inge Lønning og Halvor Moxnes for å sikre oss at vi hadde 
støtte og bidrag fra de viktigste representantene for dette hovedper-
spektivet ved fakultetet. Men til å begynne med var ingen av dem med 
i selve redaksjonen. 
 Vi ville imidlertid mer enn redaksjonshistorisk tekstforståelse.  
Vi ville hjelpe menighetsprestene med salmeforslag til hver søndag. 
Til å begynne med skulle de bygge på perspektivet og nerven i hver 
enkelt innsendte tekstgjennomgåelse – hvilket ble litt av en jobb for 
redaksjonen! Ingen andre kirkeblad hadde hatt slike forslag. 
 Bladet skulle også gi forslag til faglig lesning for menighetsprester, 
frihet for utprøving av synspunkter og innlegg av forskjellig art, gjer-
ne også kirkepolitiske, blant annet med tanke på den oppbyggingen 
av selve kirkeorganisasjonen som skjedde på den tiden. Dessuten ble 
det en del stoff om selve presterollen.  
 Vi ville også gjøre bladet til et forum for engasjement i den etiske 
debatten, for eksempel homofili, Nei til atomvåpen, ikke-voldsaksjo-
ner, frigjøringsteologi, osv., selv om noe av dette først ble tydelig etter 
hvert. 

Utseende og tittel
Fra begynnelsen av hadde jeg sett for meg en enda enklere form, en 
stensilpublikasjon med enkle artikler, men jeg skjønte snart at det 
var behov for litt mer. Vi kom i kontakt med et offset-trykkeri og fant 
frem til bladets første form. 
 Den første lay-outen var kanskje ikke så programmatisk som titte-
len. En kan tenke seg en kirkemur som samtidig er under nedriving 
og oppbygging, en mur som ikke er ferdig, men under arbeid. Med 
stadig utsikt over de ujevne murkantene. Vi ønsket oss både en nedri-
ving av visse stivnede former og standpunkter og en oppbygging av 
faglig trygghet og fornyelse hos menighetsprestene, og derigjennom 
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en åpning for forskjellige og utprøvende synspunkter i lokalmenig-
hetene. Håndskrevne overskrifter og paginering skulle i tillegg til 
forsiden gi uttrykk for den nære og utprøvende formen for et levende 
innhold som vi ønsket.
 Etter hvert fikk vi redaksjonssekretærer som gjorde en kjem-
pejobb både redaksjonelt og med ekspedisjon av bladet, helt uten 
økonomisk vederlag. 
 Når bladet etter en god del år forandret tittel til ”Nytt Norsk Kirke-
blad” var det for å stille seg inn i en eldre norsk tradisjon etter ”Norsk 
Kirkeblad” (ikke det samme som ”Kirkebladet”) som var blitt nedlagt 
allerede på 50-tallet. Da Det praktisk-teologiske seminar overtok 
ansvaret for bladet, var det kommet til et nytt nivå.
 Vi er meget glade og stolte over at bladet har blitt et slags verksted 
eller verktøy til å oppfylle flere av våre opprinnelige hensikter. 
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- en fest for det som skal komme

Fastelavnssøndag – søndag 15. februar 2015
 Lesetekster:
 Jes 53, 1–5 Såret for våre overtredelser
 1 Kor 1, 18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
 Evangelietekst:
 Joh 12, 20–33 Jesu død og herliggjørelse

Tid for karneval
Hver vinter er mange barn på karneval i barnehagen, eller hos venner. 
Noen skoler arrangerer også karneval. I tillegg arrangeres det kar-
neval hele året i form av barnebursdager og avslutninger før jule- og 
sommerferien. Karneval er noe av det morsomste mange barn vet. 
Hjemme hos oss begynner planleggingen umiddelbart når vi får en 
invitasjon til karneval. Skal jeg være superhelt? Skal jeg være prinses-
se? Dette er viktige spørsmål det brukes tid på. For barn er karneval 
en fest som består av ballonger, kake, godteri, leker og musikk. Disse 
forventningene om en bestemt type fest tar barna med seg når me-
nigheter inviterer dem på karnevalgudstjeneste på Fastelavnssøndag.  
 Det formelig kribler i beina deres når de kommer inn i våpenhu-
set utkledd som superhelter og prinsesser. Hva skal skje på den andre 
siden av døra? Hvilket karneval skal finne sted der inne?  
 Menigheter som arrangerer karnevalgudstjenester bør ikke 
behandle karnevalet som en ytre «festlig» ramme for den «egentlige» 
gudstjenesten. Istedenfor bør det karnevaleske få en konstituerende 
betydning i gudstjenesten ( jfr. Johnsen 2014). Dersom det eneste 
karnevaleske ved gudstjenesten er at barna har kledd seg ut, kan det 
knapt nok kalles en karnevalgudstjeneste. I slike tilfeller vil jeg si at 

Karnevalgudstjeneste

Fastelavnssøndag - 15. februar 2015
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menigheten (mis-) brukte karneval som et instrumentelt lokkemiddel 
for å trekke barna og foreldrene deres til kirken. Jeg vil i det følgen-
de peke på mulighetene en karnevalgudstjeneste kan by på. Denne 
gudstjenesterefleksjonen vil gi flest ideer til de som ønsker å lage en 
karnevalgudstjeneste, men den kan også være relevant for menig-
heter som arrangerer mer tradisjonelle fastelavnsgudstjenester. 

Eskatologisk begrunnelse 
Hva kan det innebære å la det karnevaleske få en konstituerende 
betydning i gudstjenesten? For å komme med noen konkrete forslag 
vil jeg først trekke frem noen momenter fra Maria Øksnes bok Lekens 
flertydighet (Øksnes 2010). Hovedargumentet til Øksnes er at lek i for 
stor grad er instrumentalisert i pedagogiske virksomheter slik som 
skole og barnehage. Leken regnes ikke som et mål i seg selv, men 
som et instrument for å lære barna noe «viktigere», for eksempel 
matematikk. Øksnes tar til orde for å forstå lek som noe som har 
verdi i seg selv, også når det ikke fører til noe mer enn lek (Øksnes 
2010:44). Relatert til karnevalgudstjenester er jeg kritisk til å bruke 
lek og karneval som et instrument for å oppnå noe annet som regnes 
for viktigere. I en karnevalgudstjeneste er stemningen og latteren et 
mål og en verdi i seg selv. Også selv om karnevalgudstjenesten ikke 
fører til noe mer, i form av for eksempel økt gudstjenestedeltagelse 
på andre gudstjenester. 
 Med referanse til Bakhtin kjennetegnes karnevalet i følge Øksnes 
av «at det er en fest for festens egen eller latterens skyld og ikke fordi 
den har en funksjon for noe annet» og at «det er rom for både det 
alvorlige og det muntre» (ibid.:162). Hun viser spesielt til Bakhtins 
studie av hvordan mennesker i middelalderen levde to liv: det offi-
sielle livet som var preget av alvor, arbeid, tradisjoner og et etablert 
hierarkisk system, og det uoffisielle livet som var knyttet til forestil-
linger om frihet. Dette uoffisielle livet var folkets «andre liv», et liv de 
levde den frie tiden de hadde til rådighet. Her kunne de frigjøre seg 
fra de rollene de hadde i det offisielle livet. Det ypperste eksempelet 
på dette fant sted under karnevalet. Karnevalet var den tiden hvor fol-
ket ristet av seg de offentlige normene ved å spotte eller latterliggjøre 
ulike autoriteter som konge, kirke eller andre institusjoner (ibid.:163).  
 Dette ble gjort ved å hylle det overnaturlige, uhyggelige og frem-
mede fremfor en mer alvorlig, fornuftig og intellektuell teoretisk 
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virkelighet. Karnevalet hadde stor betydning fordi det var symbolsk 
destruerende for ulike autoriteter og den offisielle kultur (ibid.). Kar-
nevaltiden satte midlertidig til side de offisielle reglene, normene og 
verdiene og lot en festligere side av livet komme frem: 
 Karnevalet er rett og slett festen for det som skulle komme, en 
feiring av det dialogiske, det uferdige, åpenhet, overskridelse av 
grenser og (frem-) tiden – og en avvisning av at det siste ordet er sagt 
(ibid.:164). 
 Det at karnevalet er en fest for det som skal komme, åpner teolo-
gisk for en eskatologisk forståelse av karnevalgudstjenester. Karne-
valets autoritets- og maktkritikk gjør det mulig å reise fundamentale 
spørsmål om hvilke offisielle regler som dominerer innenfor både 
kirkelige praksiser og andre praksiser. Hvilke normer og verdier er 
det mennesker i dag har behov for å riste av seg og frigjøre seg fra?  
 Hvilke autoriteter er det som holder mennesker nede? En karne-
valgudstjeneste kan virkelig være en gudstjeneste der menigheten 
kan feire og oppleve realiteten i Guds løfte om en ny himmel og en ny 
jord. Gjennom å ha karneval i kirkerommet kan ord om at «Guds rike 
er allerede, men enda ikke» får en fornyet betydning. Karnevalguds-
tjenester kan bli noe langt mer enn «et festlig trosopplæringspåfunn».  
Etter min oppfatning er det viktig å gjøre det, mer enn å (bare) snak-
ke om det. En karnevalgudstjeneste bør materialisere maktkritikken 
og det eskatologiske håpet i form av handlinger i gudstjenesten. Jeg 
vil knytte refleksjoner til noen av gudstjenestens ledd, inkludert pre-
kenen, og håper forslagene kan sette fart på lokal oppfinnsomhet.  
 

Prinsesser, monstre og superhelter 
Det karnevaleske ved gudstjenesten kan introduseres og forsterkes 
allerede før gudstjenesten begynner. I våpenhuset kan det settes opp 
et bord eller flere for å sminke barn og voksne. Det trenger ikke være 
så avansert. Ofte er det nok med noen streker rundt øynene og noen 
roser i kinnene. I tillegg er det mulig å sette frem utkledningstøy 
til de barna og voksne som kommer uten å være utkledt. En hatt 
på hode eller et skjerf rundt halsen kan noen ganger være nok. Det 
må være helt i orden å ikke ville kle seg ut, men tilbudet om å låne 
utkledningstøy gjør at alle får muligheten. I våpenhuset er det også 
mulig å gjøre avtaler med voksne og barn om å delta i prosesjonen. 
 Mange av barna vil komme ferdig utkledd. En del av jentene vil 
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ha på seg prinsessekjoler. Slike kjønnsstereotype utrykk er det med 
rette lett å betegne som kommersialisert og disneyifisert ( jfr. Lerheim 
og Kartzow 2014). Det som sjeldnere reflekteres er at prinsesse- og 
kongeklær er fortidens maktklær. Det var de rikes klær. Ut i fra dette 
perspektivet kler barna seg i tråd med karnevalet latterliggjøring og 
kritikk av autoriteter. Riktignok, dersom barna skulle kledd seg i 
dagens maktklær ville det blitt veldig mange svarte dresser og drakter, 
og veldig mange kjedelige karneval. Mange av guttene vil komme i 
superhelt- eller monsterklær. Disse klærne er det også lett å ensidig 
fortolke som et resultat av kommersialisering. Derfor vil jeg poeng-
tere at superhelter og monsterutkledninger kan bidra til å minne oss 
om at karnevalet er en hyllest til det uhyggelige og fremmede mer en 
det «riktige» og «normale». 
 En grunn til at en del av oss voksne blir så irritert over barns hang 
til å kle seg ut som prinsesser, superhelter og monstre, er at de ved 
dette gjør noe som provoserer oss. Jeg har i alle fall opplevd mine 
egne barns prinsesseutkledninger som provoserende mot det jeg står 
for. Spørsmålet er om det er denne provokasjonen som gjør disse 
utkledningene til effektive karnevalkostymer. Selv om jeg ikke liker 
å innrømme det er disse utkledningene perfekte klær for karneval-
gudstjenester. Prinsessekjolene, superheltene og monstrene utfordrer 
voksenmakta og bytter om roller. Utkledningene kan fungere som en 
«protest mot det voksenstyrte monologiske liv med dets sannhetsregi-
mer og ordenstyrannier» (Øksnes 2010:166, med referanse til Steins-
holt 2004). 

Å gruglede seg
Under en karnevalgudstjeneste ville jeg vurdert å dele menigheten i 
to under prekenen, en preken for de som vil både høre, leke og danse 
en preken, og en preken for de som vil høre en preken. I tråd med 
karnevalets omsnuing av roller er mitt forslag å la de som ønsker 
å høre en preken gå inn i menighetsalen eller lignende. Dette vil 
oppleves som noe ganske nytt og uvant for de fleste, men realiteten er 
at barn blir bedt om å forlate kirkerommet hver gang det er søndags-
skole. Muligens lar det seg gjøre å bytte om på rollene for en gangs 
skyld.  
 For de som vil høre, leke og danse en preken, primært barn og 
noen av foreldrene deres, ville jeg innledet med å snakke om å grugle-
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de seg. Blandingen av å glede seg og grue seg til noe er en følelse de 
fleste kjenner igjen, og noen kan også ha lyst til å fortelle om en gang 
de grugledet seg til noe. Presten, eller en annen, kan innlede med å 
fortelle om en gang hun eller han grugledet seg til noe. Deretter ville 
jeg brukt bibeltekstene før og etter prekenteksten og fortalt om hvor-
dan Jesus grugledet seg til det han, i følge Johannes, visste lå foran 
seg. Jesus hadde hatt en stor fest sammen med vennene sine (Joh 12, 
2ff), så hadde han ridd inn i Jerusalem på et esel (Joh 12, 12ff), og nå 
visste han at timen hans var kommet, at han skulle dø, og dette gruet 
han seg til. Sjelen hans var fylt av angst (Joh. 12, 27). Men samtidig var 
han helt sikker på at Gud ville være med ham gjennom døden. Det 
som var mørke skulle bli lys igjen, og dette gledet Jesus seg til fordi 
det ville gi alle mennesker lys og glede i livene sine (Joh. 12, 35-36).  
 Etter fortellingen er det mulig å leke en balanselek der barna skal 
balansere fra A til B, for eksempel på alterringen. Eller det er mulig 
å leke en danselek der barna skal danse mens det spilles musikk på 
orgelet, og der de skal stå i frys når orgelet slutter å spille. 
 For de som vil høre en preken uten å danse eller leke ville jeg tatt 
brukt tid på å reflektere over hvor karnevalesk Gud fremstår i evan-
gelieteksten denne søndagen (Joh. 12, 20-25), og i evangeliet for øvrig 
(Joh 1,1ff.). Det mest sentrale i vår religion er at Gud som blir kjøtt, 
menneske. Dette inkanasjonsmysteriet snur opp ned på den forvente-
de orden. Det guddommelige og det menneskelige blandes sammen 
når Gud blir menneske i et lite barn. Denne karnevaleske handlingen 
var et anstøt da, og er det fortsatt. Det er noe dypt urovekkende og 
vanvittig frigjørende at Gud blir kjent for oss på denne måten. Det at 
Ordet blir kjød i et menneske, og i et barn, er fortsatt sjokkerende og 
dramatisk. 
 Deretter ville jeg gått dypere inn i søndagens evangelietekst. Den 
innledes med at det er noen grekere som vil se Jesus. Disiplene fortel-
ler dette til Jesus, og Jesus svarer at timen er kommet for at han skal 
bli herliggjort. Deretter formulerer Jesus at hans død er nødvendig, 
uten hans død vil det bare bli det ene hvetekornet. Døden er nødven-
dig for at frukten skal komme. I de påfølgende versene gjøres denne 
paradoksale logikken klar med at døden gir liv gjeldende for de som 
hører på. De som elsker sitt liv, skal miste det. De som hater sitt 
liv, skal berge det og få evig liv. Hva kan dette bety for de som hører 
prekenen denne søndagen? Jeg lurer på om teksten kan brukes for å 
reflektere over det å ikke alltid ha kontroll. Det å måtte slippe seg ut 
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i noe ukjent, farlig og usikkert. Det å våge å risikere noe som en ikke 
helt vet hva fører til. Det kan være å la seg rive med i en karnevalguds-
tjeneste, og det kan være å la noe dø for å gi muligheten for å la noe 
annet bære frukt. Jesus sto overfor sitt livs store oppdrag. Han var full 
av angst midt i festlighetene som ble arrangert i Jerusalem. Sorgen og 
gleden, angsten og spenningen, livet og døden kommer ofte sammen 
og samtidig. Muligens er ikke voksne langt unna barnas erfaringer 
av å gruglede seg? Dersom forholdene ligger til rette er det jo mulig å 
snakke sammen som en del av prekenen. 

Karnevalesk nattverd og ballongslipp 
Den typen lek Øksnes er spesielt opptatt av er den karnevaleske leken 
(Øksnes 2010:161). Det som kjennetegner den karnevaleske leken er i 
følge Øksnes at den har potensiale i seg til å fungere overskridende. I 
motsetning til instrumentell lek der målet er å ha kontroll, åpner den 
karnevaleske leken for å la seg beruse av verden (Øksnes 2010:142).  
 Denne formen for lek kjennetegnes ofte av en lystbetont forvir-
ring, fryd, tankeløshet, dumdristighet, hurtig kroppslig bevegelse, 
tumult og voldsomhet (ibid.:143). «Det dreier seg ofte om en kropps-
lig beruselse på grensen mellom panikk og svimmelhet» (ibid.:145- 
146).  
 Slike festfølelser er ikke ukjente for verken voksne eller barn. Barn 
kan for eksempel få slike følelser av å danse seg svimle og varme på 
barnebursdager. Hvordan kan en gudstjeneste legge til rette for at 
barn og voksne kan oppleve en slik lystbetont forvirring og beruselse? 
Både dåpen og nattverden er handlinger der jeg kan oppleve et sterkt 
fellesskap. Disse handlingene bør selvsagt være tilstede på en karne-
valgudstjeneste. Det kunne være fristende å finne ut hva som skjer 
dersom en slipper et hav med ballonger ned over en menighet som 
står i midtgangen og venter på nattverd, men jeg anbefaler det ikke. 
Muligens kan en bruke karnevalets og evangeliets logikk om at de sis-
te skal bli de første ved å invitere de som er utkledd til å komme først 
til nattverd. Det vil i så fall bli en fargerik nattverdskø med utkledde 
barn og voksne helt fremst.    
 Stedet for et ballongslipp fra galleriet eller taket har størst poten-
siale for å bli en frydefull forvirring dersom den plasseres helt til slutt 
i gudstjenesten. I enkelte menigheter (slik som Skøyen menighet 
og Paulus menighet) lar de en utrolig stor mengde ballonger dale 
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ned under postludiet. Ballonger har en sterk, symbolsk festmening 
for barn. Det kan være at flere av barna umiddelbart vil reise seg og 
strekke armene etter ballongene, eller at de vil forsøke trampe på 
dem. Lydnivået og latternivået vil helt sikkert gå oppover. Jeg ville 
gitt alle anledning til å stå under ballongene før de slippes ned. Det å 
stå ville økt den karnevaleske effekten av ballongene. Sammen med 
musikk, for eksempel samba, åpner ballongene for at noe av den ville, 
glade og kaotiske festfølelsen som eksisterer på karneval kan finne 
sted. Barna vil bli henrykte og hoppe rundt i prinsesse, superhelt og 
monsterklær. Det beste vil være om også de voksne kaster seg inn i 
ballongdansen, men jeg er ikke liker sikker på om det kommer til å 
skje. 
 Etter ballongslippet ligger alt godt til rette for å fortsette den kar-
nevaleske festen med en kirkekaffe med godteri, kaker og mer lek.  

Forslag til salmer
Inngangssalme, 393 Cantai ao Senhor; før preken, 118 Timen er komen; 
under nattverden, Barn av regnbuen (ikke i salmeboka) og 460 Bortom tid 
og rom og tanke; før utgang/ballongslipp, 479 Fordi han kom og var som 
morgenrøden.  

Litteratur
Johnsen, E. T. 2014. "Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk 
studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske 
kirkes trosopplæring". PhD-avhandling. Det teologiske fakultet, Universi-
tetet i Oslo. 

Kartzow, M. B og Lerheim, B. 2014. "Jeg åpner min bibel, der står: Vær 
rosa!", http://www.vl.no/meninger/jeg-%C3%A5pner-min-bibel-der-
st%C3%A5r-v%C3%A6r-rosa-1.306914 [25.01.2015].

Øksnes, M. 2010. "Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert 
barndom". Oslo: Cappelen akademisk forlag.  

Elisabeth Tveito Johnsen 
Førsteamanuensis i religionspedagogikk, Det praktisk-teologiske seminar 
e.t.johnsen@teologi.uio.no



Tekstgjennomgang28

- Je suis Charly

1. søndag i fastetiden – søndag 22. februar 2015
 Lesetekster:
 1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
 1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
 Evangelietekst
 Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

Som sjømannsprest i Rotterdam i Nederland stilles det andre krav til 
meg enn i hjemmemenigheten. En sjømannskirke er en landhandel, 
og jeg er både sjømannsprest og kremmer. Evnen til improvisasjon 
foredles. Det gjelder å ta frem tusenkunstneren. Akseptere at resulta-
tet ved arbeidsdagens slutt ikke ble slik du hadde planlagt det i dag 
tidlig. Men vi arbeider ikke uten mål. Vi er medvandrere og vi er vert-
skap, to kjente roller hentet fra evangeliene med Jesus som forbilde. 
Vi skal skape gode møter som gir livsmot, tro og håp. ”Å gi styrke til 
den som tror, og tro til den som ingen tro har”, sa sjømannspresten 
Oluf Knudsen som åpnet den første sjømannskirken i  Amsterdam i 
1882. 
 I dag er sjømannskirken Rotterdam, i Europas største havn,  en 
vakker norsk trekirke på hundre år. Her har tusener av norske sjøfolk, 
trailersjåfører og fastboende slitt dørtersklene. ”Kjerka var hjem-
met vårt og husmora var mora vår”, sa sjømanns Charly Larsen. En 
sjømannskirke ble bygd som et norsk hjem. Den får nødvendigvis en 
familie og etter hvert et slektstre. På sitt beste er det søskenkjærlig-
het. En erfaren kollega i Sjømannskirken som betjener supply flåten, 
snakket selvfølgelig om å være i samme båt. Vi har ikke noe valg, sier 

Søskenkjærlighet
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han, vi blir hverandres familie. I urkirken omtaler de første krist-
ne hverandre som søsken. (Det er kanskje betegnende for den nye 
oversettelsen at det stort sett bare er i Acta at det finnes brødre, og da 
i direkte tale. Ellers er det mest brødre å finne i det gamle testamen-
tet).   
 I korinterbrevet henvender Paulus seg til sine søsken hele 24 
ganger. Søskenkjærligheten i 2. Peters brev 1.5-7 forbindes med å ha 
fått del i den guddommelige natur, den står høyest i hierarkiet i en 
kjedereaksjon som begynner i troen: “Sett derfor all deres iver inn 
på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med inn-
sikt,  innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholden-
het, utholdenheten med gudsfrykt, gudsfrykten med søskenkjærlig-
het og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle.”
 Søskenkjærligheten står i motsetning til det å fallet. Å ikke falle er 
å stå oppreist. Å stå oppreist er å stå opp for sin bror.  Å stå oppreist er 
å løfte blikket. Det er å ville det gode. Søskenkjærligheten er motset-
ningen til fortellingen om Kain og Abel. Det er søskenkjærligheten 
som ble til misunnelse, til hat og mord. Når denne tekstkommenta-
ren skrives, har verden fått en nytt begrep for solidaritet – på fransk 

“Je suis Charlie” – en massedemonstrasjon i Paris samlet en og en 
halv millioner mennesker ut i gatene i protest mot terrorangrepe-
ne. Drapene på redaksjonen  i et fransk satiremagasin og i et jødisk 
supermarked. Jens Stoltenberg sammenlignet det med drapene på 
Utøya 22. Juli, og med rette. Ytterliggående og tilsynelatende motsatte 
ideologier har samme vesen – volden som ikke vil akseptere retten til 
liv, til frihet og den frie ytring. 
 Drapet på Abel kan også begrunnes i gudsdyrkelsen, i religionen. 
Urmyten om det første menneskedrapet sier noe grunnleggende 
om motivet for drap. Gudsdyrkelsen kan forklares som årsaken til 
hendelsen, men drivkraften ligger i misunnelsen og fornedrelsen. 
Kain rettferdiggjør sitt sinne. Det er Gud selv som ansvarliggjør Kain; 
«Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, 
(“Har du godt i sinne” 1978/1930)  kan du se opp, men hvis du ikke vil 
gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over 
deg, men du skal herske over den.»
 Terroren ikler det onde i den godes tjeneste. Derfor er religi-
onskritikken og satiren helt nødvendig, den avslører hykleriet. 
Ytringsfriheten er et farlig våpen for ideologier som ikke ønsker å 
bli i motsagt. Evangeliet om Jesus på vei mot Jerusalem er også en 
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fortelling om religiøs vold og ytringsfrihet. Evangeliet blir til ved at 
det ytrer seg, når troen på Jesus Kristus bekjennes blir mennesket satt 
fri, frelse er frihet, og friheten blir til ved at troen uttales. Når Jesus 
går inn i Jerusalem ( denne morderstad som Kingo skriver), vet han 
at hans ytringer vil koste ham livet, fordi det han sier er  blasfemi, et 
hån mot den høyeste Gud. Det kan rettferdiggjøres ved loven og straf-
fes med døden. (Matt. 26.63 – 66).
63 Men Jesus tidde. Øverstepresten sa da: «Jeg tar deg i ed ved den 
levende Gud. Si oss: Er du Messias, Guds Sønn?» 64 Jesus svarte: «Du 
har sagt det. Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere få se Menneske-
sønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme på himmelens sky-
er.» 65 Da flerret øverstepresten klærne sine og sa: «Han har spottet 
Gud! Hva skal vi med flere vitner? Nå har dere jo hørt gudsbespottel-
sen. 66 Hva mener dere?» De svarte: «Han er skyldig til å dø.»

Det motsatt av ytringsfrihet er å bli møtt med fornektelse
Mens dette skje står Peter utenfor i borggården og fornekter sin venn. 
Peter som sa til Jesus at dette aldri måtte skje, fornekter nå at han har 
noe å gjøre med Jesus. Peter første fornektelse over at dette kunne 
hende, er første akt Peters svik. Jesus gjenkjenner Peters fornektelse 
som ondt. Mye fornektelse er gjort i det godes tjeneste, fordi sann-
heten kan være til ikke å bære. 
 Peters fornektelse står som rake motsetning til hans solidaritet, 
hans medvandring, den frie ytring, søskenkjærligheten, å stå opp for 
sin bror Jesus. Peter faller. Hvordan Jesus død er en guddommelig 
kjærlighetshandling er for meg et mysterium. Han er nedverdiget og 
fratatt sin menneskelighet, sin rett til liv, til frihet og frihet til å ytre 
seg. Evangeliet sier at han blir opphøyet og at det onde overvinnes. 
Det må aldri skje, sier Peter, fordi han bare kan se fornedrelsen og 
derfor må han fornekte det. Ropet fra Gud til Kain er det samme til 
oss – “Din brors blod roper til meg fra jorden!”. “Je suis Charlie!” . Vi 
er kalt til ikke å fornekte det. Vi er kalt til å tro på søskenkjærligheten 

– som kjærlighet til alle. 
 “Helt siden jeg var liten gutt har jeg tegnet. Jeg tegnet på møbler 
og på skolepulter, på skilleark i skolepermen, og jeg tegner på  gule 
post-it lapper på kontoret mens jeg sitter i telefonen. Streken er 
magisk, den sier det jeg bare tenker. Vi tegnet karikaturer av Moses 
på skolen, Moses som ikke kan ta oppvasken fordi vannet deler seg, 
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og Aron står med handkle siden av og sier – jeg vasker, du tørker!” Vi 
lagde satire over det som vi samtidig holdt for hellig. Moseloven som 
lærte oss – du skal ikke slå i hjel. (Luk 19.39) Noen fariseere i folke-
mengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!» Men han 
svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»  Ytringsfri-
heten tilhører også frelsen. Blyanten er kraften nedenfra mot volden, 
mot ideologier som fornekter at søskenkjærlighet er mulig.  

Ole Andreas Holen  
Sjømannsprest og daglig leder, Rotterdam, Nederland 
oleaholen@gmail.com
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- nesten samme tekst

2. søndag i fastetiden – søndag 1. mars 2015
 Lesetekster:
 1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet
 Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
 Evangelietekst:
 Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

Det er andre søndag i faste og vi får høre evangeliet ved historia om 
den tilgitte kvinnen som gråt på og salvet Jesu føtter i fariseerens 
Simons hus. Om bare noen uker blir det en annen historie. Matteus 
forteller på palmesøndag at en kvinne salver Jesus med kostbar salve 
hjemme hos Simon den spedalske. Disiplene forarges over at hun 
kaster bort penger på denne måten. Jesus framhever hennes gode 
gjerning, mener seg salvet til gravferd og lover kvinnen at hun ikke 
skal bli glemt. Det er hun heller ikke blitt. Alle evangelistene forteller 
på litt forskjellig vis om kvinne, salve, Jesus, protester og støtte. Vi får 
dette fortalt på to forskjellige måter på kort tid i årets kirkeår. Er det 
en mening med det? Hva skal vi se og høre nå på andre fastesøndag, 
og hva skal vi se av nytt og annet om noen uker? Den som preker til 
samme menighet må tenke framover allerede nå. Eller er det mulig 
å tenke at palmesuset uvegerlig vil skape noe nytt – av seg selv – når 
den tid kommer?
Den som er interessert i teksters sammenheng, utvikling og endring 
kan kose seg med det, den som vil gi lærdom ut til folket om evange-
listenes forskjellighet har sitt å ta i. For meg vil stikkordet gravferd i 
Matteusversjonen være vanskelig å komme utenom på palmesøndag. 

To søndager
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Og det gir meg også en retning inn i lesningen andre fastesøndag. 
Ikke gravferd ennå. Stadig livet, kampen, forkynnelsen. Hva hører 
jeg hos faste-Jesus?  Lite død, mye liv. Ikke gravferd, men kamp og 
utfordring.

Men først: Irritasjon
Men først hørte jeg feil. Jeg ble irritert av det. Tekstene irriterte meg. 
Det er for mye synd og kvinner i dagens tekster, tenkte jeg. Det er 
dessuten litt rotete det hele. Det er svak sammenheng mellom tekst 
1 og 2: I den første får slangen skylda, mens Paulus på sin side i tekst 
2 skylder på ”ett menneskes fall”. Gud forbanner slangen, mens i 
romerbrevet ble det fordømmelse for alle på grunn av dette ene men-
neskets fall. Og så til evangelieteksten: Det er så mye i denne teksten 
som rører ved tanker vi kanskje har, men ikke tror vi har eller vil ha. 
Vi skal ikke berøres av de syndefulle. Noen er mer syndefulle enn 
andre. Noen er nesten ikke syndige. Noen har rett til å tale til andre 
med autoritet. Kjærlighet og gaver henger sammen. 
 Og det er mer å irritere seg over: Kvinnens fysiske nærhet ser ut 
til å bli møtt med åndelig avstand av Jesus. Han tar ikke på henne, 
takker ikke, men melder til henne og andre om syndenes tilgivelse.  
Simon, den selvgode slasken, slipper for lett unna. Jesus er ikke helt 
til å kjenne igjen.
 Vrangleser jeg meg til unødvendig irritasjon, tenkte jeg videre. 
Kanskje, men jeg kan ikke lese evangelieteksten uten alt jeg har med 
meg, Luther og sosialdemokratiet, likhetssamfunnet og menneske-
rettighetene: Vi er alle syndere, og alle mennesker er like mye verdt. 
Den som ser ned på andre kan skamme seg. Simon og Jesus lever i 
andre tider, litt på hvert sitt vis. Jesu radikalitet kan se ut til å ha sine 
grenser. Teksten er uoverstigelig langt borte. Alt jeg har lært av Einar 
Gerhardsen, Berit Ås og barneskolen på syttitallet stenger. Sosial-
demokratisk likeverd, velferdsstaten, avslørte hersketeknikker og 
unisexbarndommens totale likestilling. Det er ikke lett å lese denne 
teksten med mine briller på. Det kan være verdt en preken i seg selv 
å se det hele fra vårt sted og undres hvor det kommer fra alt sammen. 
Det skulle vel ikke være evangeliets frie løp som har skapt nye liv for 
både kvinner og menn – til tross for en trang start i dagens tekst?
 Det var enda mer å tenke på etter første gjennomlesning.  Jeg 
trodde jeg visste hvem og hvordan Jesus var og er. Jeg leser teksten 
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med Jesus som tolkningsnøkkel og da blir Jesus i teksten passe feil. 

Ny lesning fra gammel kunnskap
Jeg kjente behov for å lese teksten ”mot Jesus”. Det vil si mot den 
Jesus jeg først ser i teksten og som jeg også er oppdratt til å leve med, 
den Jesus overskriften i Bibelen peker mot (”Hun som fikk syndene 
tilgitt”), mot den Jesus som opptrer ovenfra og ned som religiøs 
autoritet i møte med kvinnen som viste så stor kjærlighet. Jeg ville 
heller lese med den Jesus som møter mennesker ansikt til ansikt, ser 
og hører ordentlig, er til stede.
 Jeg kjente på meg at jeg trengte litt feministstoff. All god littera-
tur var langt unna der jeg var. Et søk på internettet med teksten ”Luk 
7, 36-50 feminist” ga resultater. Jeg leste artikkelen på lenken http://
www.domlife.org/PreachingResources/DoYouSeethisWoman.htm, og 
kom i bedre humør og til større tro.
Jeg fikk repetert at Lukas er lurendreieren blant evangelistene. Vi tror 
han støtter kvinnesaken, for det er mange kvinner i hans evangelium. 
Men gjør han egentlig det? Er det ikke heller slik at, jo da - kvinner 
er der, men de reddes, handles med, står i bakgrunnen, er uten egen 
autoritet.
Skribenten minte meg om flere ting – her er tre av dem:
1 - Kvinnen burde ikke kalles den syndefulle, men heller tituleres 

”hun som viste stor kjærlighet”. Overskriftene rundt i bibeloversettel-
sene er oftest den første.
2- Kvinnens kjærlighet er responsen på hennes møte med raushet og 
kjærlighet – Jesu ord i teksten er ikke respons på kjærligheten – de er 
snarere en henvisning til noe som har skjedd tidligere.
3 - Se Simon som hovedpersonen og merk Jesu spørsmål: ”Ser du 
denne kvinnen?”
Eneren og toeren er verdt å legge merke til, og kan være viktige å få 
sagt fra en prekestol for å rydde bort selvsagte forestillinger eller 
feministisk irritasjon. Treeren trigger mest. Med Simon som ståsted 
er det ikke annet å gjøre enn å vende tilbake til seg selv. Ikke til 
irritasjonen, men til meg selv og tanker og handlinger jeg ikke vil ha 
eller ikke tror jeg har. Er det meg og mitt som møtes av Jesu kamp og 
utfordring? Ser jeg denne kvinnen?
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Ser jeg og vi?
Dermed er det full faste. Se etter, hør etter, finn fram til hvor kjærlig-
heten trengs. Jesus så og møtte kvinnen på en måte vi ikke hører om, 
men forstår må ha kalt fram et ønske om god gjengjeldelse. Kvinnen 
så Jesus og ga sin kjærlighet til ham. Hvem Simon fikk se etter dette 
vet vi ikke, men vi kan håpe på hans åpnere blikk. Selv kommer jeg 
ikke unna tiggerne og asylsøkerne – mine daglige fremmede. Som 
Simon trenger jeg spørsmålet: ”Ser du?”. Og det får være nok denne 
fastesøndagen. Ut å se. Ut og elsk. Det er bare å innrømme at jeg/vi 
ofte glemmer at det er en grunnleggende forutsetning for våre (gode) 
liv at vi som kvinnen har møtt raushet og er blitt møtt, sett og tatt 
vare på. Dagens tekst utfordrer til et gjensvar som ligner kvinnens. Vi 
som vet vi er elsket – ut og elsk.

Forslag til salmer
114 Høyr, krukka brast, og oljen ser du renna; 431 La oss vandre i lyset liksom 
Han er lys; 433 Da Herren kom til denne jord; 669 Soli har sitt same lag; 679 
Du viste oss veien til livet.

Marit Bunkholt 
Fagsjef, Presteforeningen 
bunkholt@prest.no
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3. søndag i fastetiden – søndag 8. mars 2015
 Lesetekster:
 Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
 Ef 6,10–18 Guds rustning (prekentekst)
 Evangelietekst:
 Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

Mens disse betraktninger skrives ned, er sola snudd og kalenderen så 
vidt tippet over i 2015s favør. Avisene er fulle av fastestoff etter julens 
og julebordsesongens ulike utskeielser. 
 For i vår tid faster vi i etterkant, ikke i forkant slik de gjorde før, i 
ritekalendrenes (inkludert ”kirkeårets”) formative perioder. Faste i 
forkant av en stor høytid i kirkeåret gir rett og slett ingen kulturell 
mening lenger. Kulturen, ved Folket, har bestemt at det er i etterkant 
av jul og påske man gjør bot, kompenserer for ens utskeielser og 
prepper kroppen for nye prøvelser (for eksempel ski- eller bikini-se-
songen). 
 I folkekirken må lederne høre på folket! Like fullt, de som styrer 
navet i det norske kirkeåret, synes fortsatt at fastetider skal lilla-mer-
kes før både jul og påske. Denne sekteriske tilnærmingen til det 
universelle fenomenet faste avføder imidlertid en «match made in 
heaven» når den kombineres med kvinnedagen: Ingen ganger er lilla 
mer passende enn når en fastesøndag faller sammen med den inter-
nasjonale kvinnedagen! Feminister har historisk sett blitt kalt både 

”bluestockings” og ”rødstrømper”, men det er kombinasjonen, lilla, 
som mange forbinder med kvinnebevegelsen de siste 40 år.
  Den norske, offisielle markeringsdagen for kvinner og deres fri-
gjøring og rettigheter var i ferd med å lande fast på 1. pinsedag (som 
jeg skrev om i prekenforberedelsen til 1. pinsedag i fjor (NNK 3/2014 

Den internasjonale kvinnedagen
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s. 51-54). Men da den internasjonale sosialistiske kvinnebevegelsen (i 
ly av den andre Internasjonalen) i perioden 1910-1915 bestemte seg for 
å gjøre 8. mars til markeringsdag, så ble den raskt markeringsdagen 
over store deler av verden. Dermed ble kvinnedagen gitt en ideologisk 
heller enn en teologisk forankring, på tross av at frihet (eleutheria), 
rettferdighet (dikaosyne) og til en viss grad likeverd (isonomia, eller 
den kristne ideen at Gud elsker alle mennesker i lik grad) er verdier 
som først var utviklet innenfor hellige skrifter og deres kommentar-
litteratur – dog i religiøs sammenheng uten referanse til kjønn. Ved 
valg av markeringsdag ble disse verdiene endelig sanksjonert som 
sekulære, allmenne og relevante for kjønnede borgerrettskamper. 
Kvinnedagen kunne dermed ikke inngå i en høyere teologisk enhet 
med noen kirkelig høytid – bortsett fra når 8. mars faller på en søn-
dag, som den gjør i år.
 Dette sammentreffet gjør imidlertid at vi kan hente ut andre me-
ningspotensialer av kirkeårets fastetid denne søndagen, fastetid som 
kamptrening og oppøvelse av motivasjon og utholdenhet. Faste som 
kollektiv handling og forberedelse. Faste som mental tilstedeværelse. 
Alt dette er nødvendig enten kvinnekampen kjempes med eller uten 
religiøst fortegn. Det er også slike aspekter ved fasten som hentes ut 
når det er bestemt at det i 2015 er leseteksten som skal være preken-
tekst: Efeserbrevet 6, 10-18, og det er disse aspektene jeg vil utfolde 
videre.

Skyggeboksing og fribryting 
I Efeserne 6 går kampen nær sagt på bare nevene. Det handler om 
slossing og kamp med og uten våpen og beskyttelse. Jeg skal selv 
være predikant denne dagen, og ansvarshavende prest har på forhånd 
beklaget den macho prekenteksten. Det er nærliggende å tenke at 
dette vel må være den mest upassende prekentekst som noen gang 
er valgt til kvinnedagen, og at de som har bestemt at det skal være 
slik sikkert har gjort det som et antifeministisk pek? Selv velger jeg å 
oppfatte tekst og søndag som et glitrende sammentreff. 
Det hjelper ikke minst den nå avdøde professor Mary Daly meg til. 
Hun er dronningen av feministteologiske spissformuleringer, og er 
kanskje den som klarest har uttrykt hva alle som kjemper for like-
stilling i kirken står opp mot (”a woman’s asking for equality in the 
church would be comparable to a black person’s demanding equality 
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in the Ku Klux Klan”). Hennes strategi var ikke å være tålmodig og 
overbærende og unnskyldende når hun møtte på mer eller mindre 
skjulte diskrimineringsmekanismer, som sitatet antyder. Tvert imot 
var hun livet gjennom i verbalt konfrontasjonsmodus, slik også 
prekenteksten oppfordrer til: ”Be om at de rette ordene må bli gitt 
meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium 
kjent”. Man må være utålmodig og frimodig om man vil bruke sitt 
korte liv i verden på å forandre den, men Daly har ofte blitt avfeid 
som håpløst ustrategisk. Uansett, hennes spissformuleringer minner 
oss om at dagens likestilling ikke kom uten kamp, og at heller ikke 
kjønnsdiskriminerende strukturer som fortsatt er en del av det be-
stående vil forsvinne uten at noen kaller diskrimineringen med dens 
rette navn og kjemper aktivt for å få den bort.
 Det som er viktig å observere i Ef. 6, er at teksten ikke oppfordrer 
til passivitet. Det er ikke en tekst som legger opp til at Herren skal 
stride for oss og vi skal sitte stille og pent og vente. Eller sitte og 
vente på Redningsmannen. Etter min (og sikkert Daly’s) mening ville 
tekster med slikt pyntelig meningsinnhold vært mye verre å servere 
på kvinnedagen. I Ef. 6 er evangelienes relativt pasifistiske Jesus langt 
borte, her oppfordres man til å ta sverdet i sin egen hånd.
 En feministisk kritisk leser kan innvende at denne teksten neppe 
er skrevet til en kvinnelig aktivist som har fått nok av ullent og patro-
niserende snakk. Det er riktig. Men ingen av Bibelens tekster er skre-
vet med moderne, velfødde nordmenn som målgruppe. Hele ideen 
om at disse gamle tekstene, skrevet hovedsakelig til nomadiske menn 
eller fattige landsbyboere for 2-3000 år siden, også taler direkte til 
nordmenn i det 21. århundre, forutsetter en annen type lesekontrakt 

– som vi villig inngår, alle vi som møter Bibelen med en forventning 
om at den er verdt å lese. I det kreative spennet som oppstår mellom 
intendert målgruppe og faktisk målgruppe, kan mye skje. Det er så å 
si et hermeneutisk Ginnungagap. Og i det gapet skapes – på kvin-
nedagen, 3. søndag i faste – en leser, mannlig eller kvinnelig, som 
inspireres til å delta i den gode strid for verdier som frihet, likestilling 
og kjønnsrettferdighet, og som søker realitetsorientering med tanke 
på hvordan motstand skal konfronteres. 

Opprustning
I mange bibelutgaver gis dagens prekentekst overskriften «Guds 
(fulle) rustning». Det er utvilsomt en rustning som beskrives. Men 
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avsnittet som helhet handler om kampforberedelse og –strategi. Tek-
sten legger mer vekt på forsvar enn på angrep. For å stå støtt i forsvar 
er det viktig med det vi i dag kaller integritet, men som er et ord 
som ikke finnes på gresk. I stedet skaper teksten en uslåelig kombo 
av sannhet, rettferdighet, fred, tro og frimodighet. Men det er ikke i 
seg selv nok: man må kunne skjelne motstandernes skygger og også 
kunne slå tilbake! 
 Arenaens terminologi slår også inn: pale er teknisk sett fribryting, 
men problemet er at man i den kosmiske kampen i motsetning til i 
arenaen ikke helt kan skjelne på forhånd hvem man skal sloss mot. 
Det eneste man vet, er at det ikke er mot “kjøtt og blod”, men mot all-
slags anførere, makter, tåkefyrster, åndelige onde krefter i de høyere 
sfærer (egne oversettelser).  På en måte er det skyggeboksing man bør 
være mest trent i. Motstand kan komme fra det sted og i den form 
man minst venter det. 
 Mary Daly snakker om  den uklare framtiden som gjør kvin-
ner ”faint-hearted, faint-minded, fixed in a permanent faint … 
shadow-world, a world of deceptive lights and shadows, it is useless 
to strike at it directly. Instead of shadow-boxing, the gynaesthetic 
traveler learns to detect the deceptive light-projector.” Prosjektoren er 
skyggenes opphav, og den kvinnelige reisende må avdekke mønsteret 
som er bak de ulike skyggene og ikke bare fortsette å bokse med dem. 
Daly er altså enig med Efeserbrevets forfatter i at man må identifisere 
skyggene, men også hvem eller hva som kaster dem. 
 Sammenlignet med NO2011, personifiserer den greske teksten 
i mindre grad motstanderne. Den omtaler motstand mer filosofisk 
og abstrakt som en kosmisk kamp. Bare djevelen personifiseres. Det 
som i NO2011 angis som ”djevelens listige knep”, er på gresk metho-
deias tou diabolou, altså på sett og vis “djevelens metoder”, men også 
håndverk og kampstrategier. Nok en gang, altså: rustningen er intet 
tilfluktsrom, men mer en utrustning man trenger om man skal slå 
djevelen tilbake med djevelens egne metoder. 
 I tillegg til forsvars- og angrepsutrustning, legger teksten vekt på 
at det er mental tilstedeværelse som er avgjørende for å gå seirende 
ut av kampen. Det handler om å være våken, samt om å ”be i ånd ved 
enhver rett anledning!”, dvs. når det virkelig gjelder. Bønn er ikke en 
henvendelse til en høyere makt med anmodning om at noe bør skje 
i framtiden, bønn er en slags ”hotwire” direkte til Kraften som skal 
sikre seier, og man er selv instrumentet! Det er et tungt ansvar å bære. 
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Men man er ikke alene, kampen er avhengig av kollektiv handling 
og gjensidig bønn: ”Våk og hold ut i bønn for alle de hellige”. I verset 
som følger umiddelbart etter prekenteksten oppfordres mottakerne 
også til å be for den som skriver.
 Forfatteren var sannsynligvis et mannlig medlem av Paulus-sko-
len som var begynt å bli litt utålmodig mens han gikk og ventet på at 
Kristus skulle åpenbare seg igjen. Lite skjedde, Paulus var død, men 
i mellomtiden hadde han og andre kristne hatt tid til å begynne å 
tenke litt lengre tanker om teologi og etikk. De nedfelte seg i denne 
traktaten, som ikke egentlig er noe brev, og som ikke engang tilegnes 
Efeserne i de eldste håndskriftene. Det er imidlertid uvesentlig for 
denne dagens hovedpoenger. Dette lille historiske avsnittet var mer 
for å forklare hvordan og hvorfor prekentekstens tilnærming og anlig-
gende kan være så annerledes enn hva vi finner i Paulus’ egne tekster 

– eller for den saks skyld i evangelienes Jesusframstillinger, som nok 
er mer samtidige med Efeserbrevet, men stammer fra en konkurre-
rende retning i urkristendommen.
 Heller ikke kvinnekampen hadde vunnet fram i en moderne, 
fornuftsnormativ tidsalder dersom den hadde framstått som ulogisk 
og ikke i samsvar med det allment observerbare. Den hadde ikke 
vunnet fram i samfunn som holder rettferdighet for å være en sentral 
verdi dersom den ikke hadde gitt et mer overbevisende bud på hva 
kjønnsrettferdighet innebærer enn det eksisterende hierarkiet. Det 
viktige denne dagen er å få fram samklangen i fastetidens anliggen-
der og kvinnedagens anliggender, fordi de har et felles opphav i en 
fjern fortid, men har siden blitt dyrket i separerte virkelighetsrom.

Litteratur
Daly, M. 1978. "Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism".  
Boston: Beacon.

Jorunn Økland 
Professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforskning, Universitetet i Oslo 
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4. søndag i fastetiden – søndag 15. mars 2015
 Lesetekster:
 4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
 2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste
 Evangelietekst:
 Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

Dette skriftstedet har jeg måttet kjempe med. I min oppvekst la jeg 
aldri merke til Joh.3,16 som et sentralt bibelvers. I min tjeneste som 
prest i Dnk har jeg ofte unnlatt å lese dette verset i begravelser. Hver 
gang jeg leste dette verset for meg selv, kom ordet «går fortapt» mer 
frem enn «elsket» og «ha evig liv». Jeg ville ikke snakke om fortapelse i 
begravelser. Hvilket forhold har du og dine tilhørere til dette verset?  
 Oppsummerer «den lille bibelen» den store bibelen for deg? Når 
jeg nå går til bibelteksten, så må jeg gå tettere på for å forstå, for å 
høre på nytt og for å gi teksten en sjanse.

Den jødiske konteksten
Vi er i Jerusalem. På dagtid er det diskusjoner mellom Jesus og jøde-
ne om Jesu identitet. Hvem er han så han kan gjøre alle disse tegnene 
og snakke med den myndigheten som han gjør? Han velter bord og 
sier han kan bygge templet opp på nytt i løpet av tre dager. Først etter 
hans oppstandelse forstår disiplene hva han mente, men jødene 
forstår det ikke, slik Johannes beskriver det.
 Disiplene forstår og jødene ikke. Dette mønstret dukker mange 
ganger opp i Johannesevangeliet og kan forstås i lys evangeliets tilbli-
velse. Johannes’ menighet står i et konfliktfylt forhold til synagogen. 
Slik forstår mange bibelforskere evangeliets kontekst (se Nielsen, Hel-
ge Kjær: Kommentar til Johannesevangeliet, Århus universitetsforlag 

Guds kjærlighet i forandring
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2007). Den lille gruppen eller menigheten må skape sin egen identitet 
og blir et eget fortolkningsfellesskap. Menigheten har kontakt med 
synagogen, men er noe eget. Johannesevangeliet ble til i dialog med 
synagogen, i diskursen omkring Jesu identitet og oppdrag. 
 Flere skriftsteder tyder på at det var en konflikt mellom menig-
heten og synagogen om hvem som tolket Skriften riktig. I Joh. 9,22 
får man også lese at den som tror på Jesus blir utstøtt fra synagogen. 
Evangeliet blir til i en konfliktfull tid for en utsatt gruppe. Tilbake til 
teksten:

Nikodemus vil vite mer
Nikodemus, fariseer og en av jødenes rådsherrer, vil vite mer. Han 
fremstår som den kloke jøde. Han kommer til Jesus om natten, når 
han ikke kan bli sett av de andre, og sier: «Du er en lærer kommet fra 
Gud. Vi ser det på tegnene du gjør.» På dagtid krevde hans kolleger 
flere tegn, men om natten innrømmer Nikodemus, at han har sett 
nok tegn og trenger å forstå mer. Nikodemus spør Jesus om hvor-
dan man kan bli født på ny. Den jødiske læreren må spørre den nye 
læreren om hvordan man kan komme inn i Guds rike. Jesus svarer 
med den lengste talen så langt i evangeliet. Flere sentrale begreper 
blir introdusert i denne talen. Jesu svar er bygget opp pedagogisk 
med motsetninger og paralleller. Dagens evangelietekst er en del av 
dette svaret: «Sannelig, sannelig jeg sier deg, vi taler om det vi vet.» 
(v.11). Hvem er vi? Er vi Jesus og Gud, Jesus og disiplene eller Jesus 
og menigheten? Tyngden og kvaliteten i dette vi-et ligger i at Jesus i 
hvert fall er en del av det. Vi vet og vitner, men dere tar ikke imot. Så 
fortsetter Jesus talen med å si at han taler om det jordiske til dem og 
de tror ikke på det. Hvordan skal de da forstå det himmelske? 
 Hva er det jordiske og hva er det himmelske? Det jordiske kan 
være bildene Jesus bruker for å forklare den nye fødselen (fødsel, 
vinden som blåser hvor den vil). Det himmelske har med hans iden-
titet som Menneskesønnen å gjøre (v. 13: «Ingen annen er steget opp 
til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneske-
sønnen.»). I de andre evangeliene forteller Jesus om Guds rike, hos 
Johannes forteller Jesus mer om seg selv som Menneskesønnen. 
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Moses og kobberslangen
For å forklare Jesu himmelske identitet og oppdrag bedre, dras det 
nå frem en kjent fortelling om Moses og kobberslangen i v. 14. Denne 
fortellingen må lytterne ha kjent godt til. Da Moses ledet uttoget fra 
Egypt, begynte folket å murre og gjorde motstand mot Gud - og mot 
Moses. Gud straffet dem ved å sende giftslanger, slik at de som ble 
bitt døde. Gud viser en hardhendt og brutal måte å vise omsorg på 
i denne fortellingen. Da angret folket og ba om tilgivelse. Gud gir 
Moses i oppdrag å lage en slange og sette den på en stav. Enhver som 
ble bitt av en slange, skulle se opp til denne slangen og overleve.  
  Slangen som betydde døden, ble et tegn på liv. Å se det tegnet, 
å se kobberslangen, var nok for å leve. Slik slangen ble løftet opp, 
så skal også Menneskesønnen bli løftet opp på korset. Kobberslan-
gen kjente jødene til, Jesu død på korset var uforståelig. Med denne 
parallellen prøver Johannes å forklare sammenhengen mellom død 
og dom på den ene siden og evig liv og frelse på den andre siden. En 
kjent og viktig fortelling blir fortolket på nytt. 

Gud har elsket verden
Hos fortellingen om Moses overlever Israelittene ved å se på slangen. 
Med Jesu død på korset er det annerledes, det er ikke synet av tegnet 
som redder, men troen på den oppstandne som gir evig liv. Det å se 
et kors er ikke nok, det er troen på Menneskesønnen som gir evig liv. 
Redningen er det evige livet. Her blir dette viktige begrepet, evig liv, 
for første gang nevnt hos Johannes. Evig liv blir nesten brukt syno-
nymt med «Guds rike». 
 I fortellingen om Moses med kobberslangen møtte vi en hard-
hendt og brutal Gud som sendte giftige slanger blant sitt folk. Nå, 
med Menneskesønnen blir dette annerledes. Ingen skal gå fortapt, 
ingen skal dø for å sette et eksempel. Gud elsker verden og vil bevare 
enhver. Derfor sender han sin egen sønn og lar ham dø i stedet for 
menneskene. Noe har endret seg. Guds kjærlighet er ikke lenger 
hardhendt mot hans skapninger. Et nytt viktig ord for Johannesevan-
geliet blir introdusert: å elske.
 Allerede i Joh.1,16 legger Johannes ut en tolkningsnøkkel: «For 
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loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.» 
Med Jesus kom ikke dommen til verden, men frelsen. I de påfølgende 
versene, som ikke lenger tilhører dagens evangelietekst, men som 
skal prekes over på søndagen før pinsen, så blir det evige liv forklart 
nærmere. Redningen gjennom Jesus Kristus består i det evige livet.  
 Dette er presentisk, her og nå, men også i fremtiden. Tilhørighe-
ten til Jesus Kristus og dermed til Guds kjærlighet har betydning nå 
og i fremtiden.

Gud elsker nå
Hvordan kan man knytte denne kompakte teksten til våre hverdagser-
faringer? Jeg for min egen del hører nå bedre ordene «elske» og «evig 
liv». Ordet «fortapt» betyr ikke lenger en aktiv fordømmelse av men-
nesker, men Guds inderlige ønske om å bevare alle mennesker, slik at 
han ikke mister noen igjen. Motsetningen mellom Mosesfortellingen, 
der Gud opptrer hardhendt, og Menneskesønnens død og oppstan-
delse er en stor vending som viser en enorm kjærlighet til menneske-
ne. Hvor trenger mennesker å høre om Guds kjærlighet? Hvem lever 
under andres og egen dom? Det må dere finne ut. Alt godt.

Salmeforslag 
Åpning, 799 Syng i stille morgonstunder; dåp, 589 Sov, du lille, sov nå godt; 
mellom tekstlesningene, 108 Vår Gud han er så fast en borg; etter preken,  
120 Du er Guds Sønn, den sterke; nattverd,  615 Vi bærer mange med oss; 
avslutning, 312 Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

Angela Timmann-Mjaaland  
Stipendiat, Det praktisk-teologiske seminar 
angela.timmann-mjaaland@teologi.uio.no
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Maria budskapsdag – søndag 22. mars 2015
 Lesetekster:
 Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
 Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
 Evangelietekst:
 Luk 1,46–55 Marias lovsang

Kjære Maria!
Du var, etter det jeg forstår nærmest et barn, 
da dette med engelen skal ha skjedd. 
Det står i skrifta at du ble forskrekket, 
men jeg tenker du var livende redd.

Av en engel vil soldater skremmes,
og ingen hersker kan verge seg.
Du Maria, hadde heller ikke noe valg, 
for hvem kan til engler si nei?! 

Det kan ikke ha vært lett å fortelle andre om dette? Var det kanskje 
derfor du hadde slik hast med å besøke din slektning Elisabet? Hun 
var jo selv blitt gravid tross sin høye alder, og henne stolte du kanskje 
på. Du ville fortelle det til henne, dette som var så vanskelig å sette 
ord på.

Så ble du tatt i mot med åpne armer og med glede. I sin velkomst 
omfavnet Elisabet ikke bare deg, men også det som var lagt i deg. 
Elisabet stilte ikke kritiske spørsmål, eller kom med bebreidende 

Maria Budskapsdag
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blikk. Elisabet sa: ”Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt 
livs frukt!” Så herlig å bli tatt imot slik! For en lettelse! Kanskje var det 
nettopp Elisabet som gav deg motet til å juble!

Så jublet du. Du jublet over Gud og hans storhet. Men mest av alt ten-
ker jeg at du jublet over endelig å kunne tolke dette uforståelige som 
noe godt, en nåde fra Gud. Det var en oppgave, og ikke et overgrep.

I din jubel ga du Gud både ære og tillit. …Mer enn han fortjener, vil 
jeg mene.

I en verden der gudfryktige lider, 
og hovmodige fortsatt kan rå.
I en verden der noen hersker fra troner,
mens mange holdes svake og små. 

I en verden der de sultne
stadig går gaveløse.
Mens andre på samme klode, 
er så rike at vi kan sløse.

I en verden der Israel slett ikke har fred. 

I en slik verden vil det være lov å mene at du ga Gud mer ære enn han 
fortjener. At det du sa var fromt skryt. Slikt er det bare lov å komme 
med i verseform.

Når jeg likevel vil følge deg i denne sangen, Maria, og synge dine ord 
etter deg, er det med den delen av min tro som heter håp. 

Håp om de små glimt i verden, der din lovsang blir sann. 

Der det gode løftes opp, der undertrykkelse bekjempes. 
I de store konflikter, eller i en skolegård, eller i et hjem. 

Der goder og byrder deles, og der det er freden som vinner. 
I de store konflikter, eller i en skolegård, eller i et hjem. 

At disse store og små mirakler skal kunne leses og forstås som glimt. 
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Glimt som kommer fra lys. Lys som skal vokse, slik et barn vokser i 
mors liv, og en gang skal vise seg stort og sterkt i verden. Bringe lys til 
verden, være verdens lys.

For hellig er hans navn, ja, hellig er hans navn.

Salmeforslag
671 Da jeg trengte en neste; 131 Vi synger med Maria; 296 Himlen blåner for 
vårt øye

Jan-Fredrik Laskerud 
Sokneprest i Ålvundeid 
lazkis@hotmail.com
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Jeg leser Sivert Angels ”Den gode tekstgjennomgang” i NNK 8/2014 
og ser at han har veldig klare oppfatninger av hva ”vi” ikke vil ha i en 
tekstgjennomgang. Hvilket ”vi” det er han gjør seg til talsmann for, 
er noe uklart. Særlig når innspillet hans står side om side med ”Tre 
på kirkebakken”. Der får tre prester i aktiv menighetstjeneste komme 
til orde og si noe om hva de finner fruktbart i en tekstgjennomgang. 
De tre er ikke samstemte, verken i hva de vil ha eller ikke vil ha. De er 
altså ikke et ”vi”. Og jeg kjenner meg heller ikke omfattet av Sivert An-
gels ”vi”, bortsett fra at jeg definitivt ønsker meg ”det som får teksten 
til å ta fyr”. 
 Jeg hører imidlertid med til det ”vi” som ofte leser, og av og til 
skriver, tekstgjennomgåelser i NNK. Det gjør meg ikke til en patetisk 
stakkar. Håper jeg. Hva kan få teksten til å ta fyr? Det kan gjerne være 
et dikt, eller en sang. Det kan gjerne være en assosiasjon til en aktuell 
(politisk) situasjon. Det kan gjerne være noe skribenten har opp-
daget i et gresk ord – som åpner perspektivet opp akkurat nok til å 
sette meg på et annet spor enn jeg var på sist jeg arbeidet med denne 
teksten. Det kan noen ganger være bare ett ord – ett eneste ord – som 
akkurat den uka treffer en nerve i meg. 
 En preken er ikke enten grundig og dyptpløyende teologi eller en 
god, kommuniserbar ide. En god preken er grundig og dyptpløyende 
teologi kommunisert gjennom ”den gode ideen”, eller ”landings-
stripen”, om du vil. En god preken hjelpes frem av at predikanten er 
berørt av teksten på et eller annet nivå. Som predikant forventer jeg 
av meg selv at jeg er blitt berørt av teksten, og som tilhører forventer 
jeg at det skal kunne merkes hos predikanten.
  Av erfaring vet jeg at jeg som regel kommer dit at teksten berører 
meg, dersom jeg kan gi den tid og oppmerksomhet. Men for meg, og 
mange med meg, er tid en begrenset ressurs. Jeg har også erfart at 
tekstene tar fyr mye fortere, dersom jeg har mulighet til å kaste ball 
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med presten på nabokontoret, eller – om denne kollegaen ikke finnes 
– finne noen glør å puste liv til i en tekstgjennomgåelse. 
 ”Vi” er ikke patetiske stakkarer når vi bestiger våre prekestoler. 
For å snakke for meg selv: Jeg er modig. Jeg er seriøs. Jeg har gått et 
stykke vei med teksten før jeg står der. Jeg har brynt teksten på det 
jeg har hatt tilgjengelig. Jeg har brynt den mot teologien min, mot 
tekstgjennomgåelser og tilgjengelige kollegaer. Jeg har brynt den mot 
mitt eget liv, og jeg har tenkt igjennom at jeg skal møte blikkene til 
menigheten min i det øyeblikket prekenen skal lette fra manuset ( ja, 
jeg bruker manus) og bli et ”her og nå”.
 Hvis noen lurte: Jeg heier på tekstgjennomgåelsene. Jeg heier på 
alle som tør å skrive dem og på alle som vedstår seg å lese dem. 

Aud Irene Svartvasmo 
Sykehusprest, Diakonhjemmet 
audirene.svartvasmo@gmail.com
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- ein respons på oppspela «Tre på kirkebakken», «Den gode tekst-
gjennomgang» og «Tekstgjennomgåelse i Luthersk kirketidende» i 
NNK 8/2014

Etter å ha lest Sivert Angel si “via negativa” tilnærming til tekstgjen-
nomgangar i NNK 8/2014 var det dette som vart hengande att og 
summe i hovudet: Ein tekstgjennomgang skal være blikket på det 
viktigaste og vanskelegaste. Han sa ikkje akkurat det, men slik forstår 
eg han, og dette er eg samd i.
 Alright. Dette er rein synsing. Eller kva eg villa ynskje meg av ein 
tekstgjennomgang:
(1) Ein tekstgjennomgang skal peike på ein eller fleire vegar ein kan 
gå på veg mot ei preike. 
(2) Ein tekstgjennomgang skal fordjupe seg i teksta eller eit ord i 
teksta. Kanskje til og med framheve manglande ord i tekstutvalet 
redaksjonen for Kyrkjeårets tekster har valt. 
(3) Ein tekstgjennomgang kan ha, i korte trekk, det som er særskild 
for evangelisten og kva utslag det gir for teksta til samanlikning med 
parallelltekster. De andre hugsar sikkert alt, men eg har gløymt så 
mykje sidan studietida… 
(4) Ein tekstgjennomgang kunne godt vise vegar til ulike tolkings-
val. Ein slags superkort innføring i kva ulike tolkingar av teksta ville 
kunne gi av konsekvensar med tanke på ei preike. Og gjerne ein 
grunngjeving på kvifor teksttolkaren ville preike over ei av dei mange 
moglege tolkingane. Har det med kyrkjelyden å gjere? Har det med 
kva ein synes er morosamt eller spennande å jobbe med å gjere? 
(5) Dersom teksttolkaren vel å ta tak i eitt eller to ord, og preike over 
dei, ville eg gjerne vite kva det var som gjorde at nett dette ordet vart 
valt. 
(6) Ein tekstgjennomgang kan godt vise til kva preg dagen har i kyr-

Blikket på det viktigaste og 
vanskelegaste
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kjeåret, eventuelt grunngi kvifor ein ikkje tenkjer at det er konstruk-
tivt å ta omsyn til det. 
(7) Ein tekstgjennomgang skal ikkje innehalde refleksjonar ikring 
heile gudstenesta, det er gørr kjedeleg, men å vise til dikt og songar 
er fint. Ein tekstgjennomgang kan veldig godt innehalde eit dikt 
eller lange sitat, men ikkje fordi den som skriv manglar ord sjølv. Det 
kunne være med som ein appendix i tillegg til forslag til salmar. Det 
betyr ganske sikkert mykje for dei som ikkje har organistar som ein 
kan spele ball med på salmeval. 
(8) Ein tekstgjennomgang skal være som eit snirklete essay, ultrakort 
sjølvsagt, som lurer tankebanene mine på nye vegar, får auga til å 
leite på nye stader, og som pustar liv i begeistringa over tekstarbeid. 
(9) Tekstgjennomgangar i NNK skal være småanarkistiske slik dei har 
vore til no, litt vrange både mot form og i val av kva ein vil skrive om, 
men alltid kreative på sine finurlege og forskjellige måtar. 
(10) Tekstgjennomgangen skal hjelpe meg. Der ein skikkelig krangel 
med “På vandring gjennom kyrkjeåret” (Tore Kopperud, 1986) tidli-
gare kunne hjelpe meg, skal tekstgjennomganger i NNK sette meg 
på sporet av ei skikkelig evangelisk preike breiddfull av tru, von og 
kjærleik.

Anne Anita Lillebø 
Studentprest, Universitetet i Oslo 
a.a.lillebo@studorg.uio.no
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Det er med stor interesse og med sympati jeg leser Sivert Angels 
leserinnlegg om ‘den gode tekstgjennomgåelsen’. Jeg er også litt 
irritert. Siden jeg har bidratt med tekstgjennomgåelser i NNK de siste 
fire årene, føler jeg meg utfordret til å ta innlegget på alvor, og å gi en 
respons.
 Min sympati handler om Angels beskrivelse av veien opp til preke-
stolen; ‘få oss opp på prekestolen’ og ‘en patetisk stakkar på vei opp 
trappen til prekestolen’. En drøm jeg ofte hadde som menighetsprest, 
handlet om veien fra koret (hvor jeg stod foran alteret) og til prekesto-
len under høymessen. Drømmen, som vanligvis endte i et mareritt, 
gikk ut på at jeg ikke fant veien dit, men havnet i kjelleren og kunne 
høre menighetens salmesang gjennom gulvet, vel vitende om at det 
siste verset var i gang. Jeg visste hvor prekestolen var, men jeg fant 
ikke veien. Hver gang jeg åpnet en ny dør, førte den meg lengre bort 
fra prekestolen. Kaldsvette, panikk og en visshet om nederlag preget 
stemningen i drømmen.
 Min irritasjon handler om Angels bruk av pronomenet ‘vi’. Hvem 
taler han på vegne av? Hvem er ‘vi’? Jeg synes det hadde vært redelig 
av Angel å bruke ‘jeg’. ‘Vi’ opplever jeg som en form for maktspråk 
som egentlig gir lite rom for samtale, diskusjon og meningsutveks-
ling. Hvis det derimot er et uttrykk for at han ikke får noe ut av 
tekstgjennomgåelsene i NNK (eller andre steder), synes jeg det er en 
helt akseptabel ytring. Jeg antar dette, derfor gir det mening for meg 
å forholde meg til det jeg opplever som Angels anliggende; nemlig ‘å 
finne det’ – budskapet ,altså.
 Da er vi over på min interesse for Angels innlegg. Her skulle jeg 
gjerne spurt om utdyping av utsagnet ‘å vite hva du skal si’ (med ‘du’ 
menes vel ‘jeg’?!). Etter å ha lest innlegget mange ganger, opplever 
jeg at dette – ‘å få vite hva han skal si’ – er hans forventning til en god 
tekstgjennomgang. Dette er egentlig det eneste jeg lurer på for alt 

Den gode tekstgjennomgang  - 
finnes den?

Den gode tekstgjennomgang
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det andre; ‘den gode ideen, blikket som får teksten til å ta fyr, som 
setter oss på sporet..’ – ‘være til hjelp, finne det viktigste og vanske-
ligste, jobbe med teksten, duggfrisk og treffende, tekstens konkrete 
skikkelse, overrasker, ryster og uroer’ – alt dette er jeg helt enig i er 
motivasjonen for å i det hele tatt drive med tekstgjennomganger.  
 Men Angel blir lite konkret på hva det innebærer. Derimot er han 
meget konkret på hva det ikke innebærer, den listen er så lang at jeg 
lurer litt på hva som da blir igjen? (Ingen dikt, engasjert mening om 
dagens politikk, godt hjerte, teologiske korrektheter, betydning av 
greske ord; mener ikke, synser ikke, preker ikke, ikke vitenskapelig 
kommentar osv.) Og så skulle jeg gjerne visst hva Angel mener med 
‘teologisering’. Er det å finne ut hva tekstene ‘har med Gud å gjøre 
og hvordan vi kan få øye på noe dypsindig i menneskelivet gjennom 
dem’? Hvis det er det, er jeg enig i at dette er viktig…
 Hva du skal si, kjære kollega, det må du finne ut selv! Det hjelper 
å snakke med de folka du skal preke for. Trekk dem inn i forberedel-
sene, spør dem hva de ser i tekstene. La prekene bli en dialog og ikke 
en monolog. Ikke tenk at du må finne på noe nytt glupt hver gang du 
skal opp på prekestolen. Tenk heller på hvordan du kan inkludere 
folks refleksjoner om sine liv og om sin tro.
 Å finne budskapet, det er også mitt anliggende hver gang jeg 
forsøker meg på en tekstgjennomgåelse. Jeg forsøker å bruke ulike 
virkemiddel, verktøy og uttrykk for å få fram nettopp dette. Det jeg 
håper på som ‘tekstgjennomgåer’, er å sette i gang en refleksjon, en 
tankerekke, assosiasjoner, en protest, et utgangspunkt, en overraskel-
se for predikantens eget selvstendige arbeid med tekstene, eventuelt i 
samarbeid med andre. En større ambisjon har jeg ikke, dvs. den er vel 
stor nok, synes jeg. Jeg forstår at jeg ikke alltid lykkes med dette …
 Noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne legge ved et maleri, en 
film, en skulptur, en melodi eller en duft, men det er vanskelig i et 
skriftlig medium. Derfor kan det bli en tekst, et dikt, eller – surpri-
se – en Dylan låt. Jeg mener det er mye vi kan lære av dikteres kamp 
med livet og med Gud. ‘Jokerman’, skrevet av Bob Dylan i 1983 og gitt 
ut på plata ‘Infidels’, er et godt eksempel på dette. Her bare det tredje 
verset:

You’re a man of the mountains, you can walk on the clouds,
manipulator of crowds, you’re a dream twister.
You’re going to Sodom and Gomorrah, but what do you care?
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Ain’t nobody there would want to marry your sister.
Friend of the martyr, a friend to the woman of shame.
You look into the fiery furnace, see the rich man without any name.

Den gode tekstgjennomgang – finnes den? Er den ikke også avhen-
gig av leseren? At ikke alle leter og skriver på same måte er egentlig 
en god ting, et åpent sinn trengs i alle fall der hvor man sånn med 
en gang ikke skjønner poenget. Leseren må også være i stand til å 
stoppe opp, spørre nye spørsmål, være åpne for andres vei i søken 
etter hva tekstene har med Gud å gjøre og om de har noe dypsindig å 
bidra med inn i menneskers virkelighet. Kanskje det er særlig da, når 
leseren blir provosert, at den gode ideen kan oppstå – det som gjør 
at teksten bevirker noe som har med menneskenes verden å gjøre og 
synliggjør Gud.

Steinar Eraker 
Prest og rådgiver, Kirkens Bymisjon, Oslo 
steinar.eraker@bymisjon.no 
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I NNK 8/2014 får jeg svar fra Rolf Berg på min leder «minus manus». 
Berg skriver mye i sitt innlegg som jeg er enig i og som jeg synes er in-
teressant å lese. Han sier mye positivt om prekenarbeid og arbeid med 
språk, og jeg synes det er interessant å lese at litteratur, poesi og språk 
har blitt mer og mer viktig i hans prekenarbeid. Den skrevne teksten 
gjør at jeg kan lese om igjen, forstå mer hver gang jeg leser og se at 
noen tilsynelatende svært kritiske utsagn, som at han har sett prester 
som framfører halvdelen av prekenen mer eller mindre med ryggen til 
menigheten, balanseres av andre utsagn, som at de som vil preke uten 
manus, gjerne må gjøre det.
 Berg beskriver vår tid som visuell: «performance er vår tids kommu-
nikasjon». Han beskriver «Marte i svingen» som i dag er 10-12 år. Han 
sier at hun er «livredd for å kjede seg». Han sier at presten skal under-
holde, og hverken være teolog eller intellektuell. Jeg vil si det på en an-
nen måte: vår tid har en annen kultur for formidling enn hva kulturen 
var da Rolf Berg, jeg og andre voksne var 10-12 år. Det sentrale spørsmå-
let for både Berg, meg og andre prekende prester, blir da: Hvordan skal 
predikanten forholde seg til en annen kultur for formidling? 
 Jeg tolker Berg dit hen at han ønsker å være motkulturell. Berg 
skriver at han vil ha predikanten på prekestolen høyt over menigheten, 
så det blir kort vei fra å se på manus og menighet. Berg sier: «Predi-
kantens språk er viktigere enn å få vist fram armer og bein i bevegelse». 
Berg skriver at en preken er en litterær begivenhet og en skriftlig tekst 
som skal framføres muntlig. 
 Jeg er grunnleggende uenig. Jeg mener preken er en kroppslig 
og muntlig begivenhet. Bak denne begivenheten ligger blant annet 
grundig forarbeid, lange studier, bearbeidede personlige erfaringer og 
viktige møter med mennesker. Alt dette er viktig og bra. Men når pre-
dikanten står der, er det hva som sees og høres som er det avgjørende. 
Prekenen er der, i øyeblikket. Så er den borte. Dersom den har kommu-

Svar til Rolf Berg



59Den gode tekstgjennomgang

nisert godt, lever den videre i tilhørernes tanker.
 Berg opplever at jeg ved dette fokuset devaluerer teologien. Han 
mener jeg formidler et ideal som reduserer betydningen av faglig kloke 
refleksjoner. Her er jeg delvis uenig. Jeg har ikke med ett ord i min 
leder devaluert teologisk refleksjon. Jeg argumenterer ikke imot god 
teologisk litteratur, grundige forelesninger med manus, fremragende 
tekstgjennomganger i NNK og faglige refleksjoner delt i en studiegrup-
pe. Men jeg devaluerer gjerne den preken som skrives uten tanke på at 
den skal holdes, ikke leses opp, fordi den skal høres og sees, ikke leses.
 I motsetning til Berg mener jeg nemlig ikke at predikanter skal 
være motkulturelle når det kommer til formidling. Ja, jeg mener det er 
en direkte uklok vurdering å holde fast på forrige tiårs eller århundres 
formidlingsform i møte med mennesker som har vent seg til nåtidens 
kommunikasjon, på godt og ondt. Hvis oppveksten har medført at 
Marte på 10-12 har annerledes (noen vil si dårligere) konsentrasjonsev-
ne enn Berg hadde da han var 10-12, så bør kirken nå tilpasse seg Marte. 
Kristen tro må hele tiden både nytolkes, reformuleres og formidles inn 
i nye kontekster. Deler av innholdet vil trolig alltid være motkulturelt. 
Men skal formen være motkulturell? Skal vi holde fast på manuset i en 
tid da de fleste snakker uten manus? Nei, nå er det viktigste at preke-
nen kan bety noe for Marte på 10-12.
 I Bergs tekst aner jeg en forestilling om at teologien er avhengig av 
det skrevne ordet. At visse teologiske sannheter eller innsikter simpelt-
hen krever et manus for å kunne formidles. Kanskje feiltolker jeg da 
min motdebattant. Men dersom det er dette Berg mener, er jeg også 
her grunnleggende uenig. Evangeliet var først muntlig. Det ble forkynt, 
høyst sannsynlig med øyne på tilhørerne, trolig ikke skjult bak en pre-
kestol. De fleste som videreformidlet det kunne ikke lese. De kjæreste 
og mest kjente tekstene fra bibelen er fortellingene, og de fleste av oss 
som har studert teologi vil kunne formidle dem uten manus.
 Dersom teologien i prekenene er avhengig av manuset, da blir 
prekenene først og fremst til nettopp for de som har hørt teologien 
formidlet fra manus før, og som har såpass interesse for den at de gid-
der å høre et manus. Da går vi nettopp i den fella som jeg upresist og 
litt sleivete beskrev som å ville «imponere kolleger», som handler om 
først og fremst å preke til de som er ute etter teologiske innsikter som 
forutsetter et skrevet språk for å kunne formidles. Berg karakteriserer 
det som en drøy generalisering av erfaringer og motiver når jeg skriver: 
«Kanskje gjelder dette flere enn meg.» Men fra Bergs tekst får jeg nett-



Meninger60

opp inntrykk av at prekenene skal ha et språklig og litterært nivå som 
er mer tilpasset kolleger og «etterkrigstidens utdannede». 
 Jeg synes vi skal preke til mange flere enn de som har krefter eller 
interesse av å følge en preken som leses fra manus. Jeg synes ikke 
prester skal velge et tema for en preken som er så komplisert at det 
forutsetter at manuset følges ord for ord. Derfor bør ikke Lønning og 
Jervell være våre viktigste forbilder når vi forbereder prekenen. Dis-
se enestående teologene og prestene kunne selvfølgelig være gode 
formidlere. Men de var først og fremst fremragende teologer, ikke først 
og fremst formidlere. Prester bør streve etter å være like fremragende 
teologer, der er Berg og jeg enige. Men de bør først og fremst være gode 
formidlere. Tanken «Det viktigste er å snakke uten manus» er en nyttig 
veiviser for oss som ønsker å ta ett skritt i den retningen. 
 Berg spør om noen tror at Jervell og Lønning prekte ofte uten ma-
nus. Jeg vil svare: Det håper jeg inderlig, for slike kapasiteter hadde de 
beste forutsetningene for å gjøre det. Han spør også om det noensinne 
var noen som klagde over at f.eks. Jervell var kjedelig på prekestolen. 
Jeg vet ikke, men jeg tenker: Det kan godt være. Det kan godt hende at 
noen opplevde at han ikke snakket til dem. Hvem opplever ikke dette 
som predikant? Samtidig er jeg overbevist at om Jervell kastet manuset, 
var det større sjanse for at tilhørerne opplevde at han snakket til dem. 
Ja, jeg vil gjette at nettopp de gangene da Lønning i en forelesning 
eller i en preken tok en pause fra manuset for å si noe han ikke hadde 
skrevet inn, men som han opplevde som brennende viktig å få sagt, da 
oppstod det en ekstra kontakt i forelesningen eller prekenen. 
 La oss gjerne være motkulturelle i budskapet, men la oss være 
medkulturelle i formidlingen. Ta en titt på ted.com, verdens kanskje 
viktigste og mest kjente internettside for foredrag. Høsten 2012 hadde 
TEDs nettvideoer blitt vist en milliard ganger på nett. Klikk inn på 
noen foredrag. Hvor mange snakker med manus? Svært få. Så kan man 
innvende: De har en TV-skjerm å se på. Men om det så er tilfelle, så sier 
dette likefult noe om hvor viktig manusfrihet er i formidling. Dette er 
det nye idealet overalt rundt oss. Det er ikke lett å leve opp til. Men la 
oss like fullt streve i denne retningen.

Jan Christian Kielland 
Programutvikler, KFUM/KFUK 
jchr@hotmail.com



61

”Aksjonsgruppe, en-saks-bevegelse, garantister for at kirkevalget blir 
et ”homovalg”, ukristelig partidannelse”, karakteristikkene har det 
ikke manglet på siden Åpen folkekirke ble grunnlagt, men hva er det 
egentlig vi er, og hva er det egentlig vi jobber for?
 Åpen folkekirke er noe annet og langt mer. Det begynte som en 
økt kampglød etter Kirkemøtet 2014. Kirkemøtet hadde vedtatt to ting 
som vi bærer med oss videre. Det var åpnet for flere lister ved kirke-
valg, og det var ikke fattet annet vedtak om kirkelig vigsel/ forbønn 
for likekjønnede par, enn at dette spørsmålet ikke er av kirkesplit-
tende karakter. To måneder seinere, den 11. juni, var Åpen folkekirke 
etablert. 
 Åpen folkekirke har en bred plattform og et engasjement for et 
bredere spekter av kirkepolitikken enn én enkeltsak.  Åpen folkekir-
ke er en kirkelig organisasjon. En organisasjon som vil fremme en 
selvstendig folkekirke som er aktiv og synlig i det offentlige rom, og i 
lokalsamfunn i hele landet. En kirke som tar aktivt stilling til de store 
etiske spørsmålene i vår tid. En kirke som respekterer og gir rom for 
ulike teologisk syn, har ordninger som gir mulighet for ulik praksis 
avhengig av teologisk overbevisning og en tilsettingspolitikk som gir 
rom for mangfold. 
 Åpen folkekirke vil gjerne presisere at Kirkevalget i 2015 ikke er 
et «homovalg» og bør heller ikke fremstilles som sådan. Det er et valg 
som handler om hva slags kirke vi skal ha. Åpen folkekirke arbei-
der for at kirken skal være en åpen og tilgjengelig folkekirke. Dette 
innebærer blant annet at alle får lik rett til kirkelig vigsel. Kirken må 
feire livet og kjærligheten. Vår visjon er en kirke der mennesker kan 
komme med hele sitt liv, en kirke uten terskel. En kirke der alle er 

“bra nok”. Når denne artikkelen står på trykk, har Åpen folkekirke hatt 
sitt første ordinære årsmøte, og plattform og program vil etter alt å 

Åpen folkekirke - hva med det?

Åpen folkekirke
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dømme være vedtatt. 
 Åpen folkekirke er av den oppfatning at økt demokrati er av det 
gode. Et kjennetegn ved demokratiet er reelle valgmuligheter, derfor 
er målsettingen vår å stille alternative lister til den leke delen av kir-
kevalget i alle bispedømmer. 
 For mange er det uvant med ”partidannelse” i kirken. Vi er vant 
til en liste, som samler kandidater med svært ulike syn i en rekke 
saker. Der vil det være opp til den enkelte velger å sette seg inn i hva 
hver enkelt kandidat mener. Når det da også har vært relativt vari-
erende informasjon om kandidatene vi stemmer på ved kirkevalget, 
har dette sannsynligvis bidratt til at terskelen for å stemme har vært 
høy. Etter demokratisatsingen til Den norske kirke, ble det tydelig at 
de stemmeberettigede savnet å vite standpunktet i ulike saker til de 
som sto på lista. Fremdeles er det slik at den offisielle nominasjons-
lista vil ha bred kirkepolitisk sammensetning (heldigvis!), men i de 
bispedømmene hvor Åpen folkekirke stiller lister, vil velgernes valg 
gjøres enklere, ved at alle som står på Åpen folkekirkes liste har felles 
kirkepolitisk plattform. 
 Kirken har tradisjon for at reell uenighet underkommunise-
res og undervurderes, dermed flyttes mange av debattene ut av de 
besluttende organene. I de besluttende organene tilstrebes ofte en 
konsensusprosess, som i for liten grad makter  å klargjøre alternative 
standpunkt og faktisk uenighet. Åpen folkekirke ønsker at denne 
uenigheten skal opp og frem i lyset og at kirkens medlemmer skal 
ha mulighet til å ta stilling til hvilke standpunkt de ønsker skal være 
representert i de besluttende organene, og hvilke kirkepolitikere de 
ønsker skal ivareta deres anliggender. 
 Den norske kirke står midt i store og omfattende endringsproses-
ser og viktige veivalg inn mot målet om en selvstendig folkekirke. I 
framtidens kirke skal både penger, bygg og personell forvaltes på en 
annen måte enn vi gjør i dag. Da er det viktig med tydelige alterna-
tiver som de stemmeberettigede kan forholde seg til ved kirkevalget. 
Åpen folkekirke kan for mange være et godt og velegnet alternativ.
 Åpen folkekirke har et sterkt og bredt engasjement for Den norske 
kirke og kirkens framtid.  Vi vil være med på å legge føringer for hvor-
dan kirken skal fremstå som en selvstendig folkekirke. Det er nå det 
skjer. Dette er et historisk initiativ.
 Nå trenger vi at folk som er enige i hovedtrekkene i vårt program 
og vår plattform engasjerer seg. Man kan melde seg inn og betale 
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medlemskontingent, eller du kan gi en donasjon. Begge deler kan 
gjøres på www.apenfolkekirke.org. Der finner du også vårt vedtatte 
program og vår plattform.

Kristine Sandmæl 
Styremedlem, Åpen folkekirke 
Sokneprest, Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn 
sokneprest@lofotkatedralen.no





Seksjontittel

Omtale

65





67Jostein Ørum - Kjærlighetsarr

Kjærlighetsarr
Jostein Ørum: «Kjærlighetsarr. Ord til den som har mistet noen». 
Verbum. 2014.

I 2014 kom Øystein Ørum ut med en estetisk liten bok, «Kjærlighets-
arr», på Verbum forlag. Tittelen får meg umiddelbart til å tenke på 
Isabell Allendes stolte arr i Paula. Og både omslaget og de øvrige
illustrasjonene gir meg assosiasjoner til Jan Groths billedkunst, som 
blant annet henger i stillerommet på Gardermoen.
 Boken er delt i to deler: «På denne siden…» og «…på den andre 
siden».
 Den første delen er 9 betraktninger om sorg. Den andre delen 
består av 4 (sørge-)andakter, en bønn han har oversatt fra engelsk 
tradisjon og en 10-punkts hustavle han har laget for sørgende.
Bokas målgruppe er, som undertittelen sier, «den som har mistet 
noen». Øhrum gjør et forsøk på å favne alle slags sorger, både over det 
som var og det som ikke ble. Likevel velger han konklusjonen
«jeg sørger, altså elsket jeg», som han stadig gjentar i ulike versjoner. 
Ved å knytte sorgen så tett opp mot kjærligheten, opplever jeg at det 
blir en bok som bare snakker sant om én type sorg; den der livet til 
sammen var mest godt og primært fylt av kjærlighet til noen. Kanskje 
er det derfor han tillater seg å skrive sånt som at «et ansikt som sør-
ger, forteller at noe var godt»? Det kolliderer med mange av møtene 
jeg har hatt med sørgende, og det kolliderer også med Ørums egen 
betrakting om «mørket som ikke er skygger, men bek» der også man-
gelen på kjærlighet blir gjort til ett kjærlighetsarr. Likevel fortsetter 
han å skrive ting som at «sorgens fremside er det gode».
 «Kjærlighetsarr» har kvaliteter som tidvis treffer en nerve i meg. 
Betraktingen om lepraforsker Armauer Hansens hemmelighet er 
nydelig, og det er også fortellingen om kirketjeneren som hjalp
han som ikke klarte å forlate gravkanten.
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 Mange av tekstene er satt sammen av små innholdsmettede på-
stander, som nesten er overskriftspregede, og de utdypes sjelden. De 
er dramatiske og på grensen til klisjeer: noen ganger innenfor, noen 
ganger utenfor. Og noen ganger er jeg uenig, for eksempel i mange av 
de stedene der jeg opplever at Ørum idylliserer sorgen som kjærlighe-
tens pris.
 Jeg syns definitivt Ørum er best når han skriver utover de inn-
holdsmettede overskriftene, slik som med Armauer Hansen, kirketje-
neren, C.S. Lewis og mormoren hans med det arrete hjerte. Det gir
tekstene mer liv og sorgen blir mindre ferdigkonkludert.
 Ørum skal ha ære for skrive ord til den som har mistet noen. Sam-
tidig som jeg ikke tror det er en bok til alle som har mistet, nettopp 
fordi jeg opplever at den har en målgruppe, og det er de som sørgero-
ver tapt kjærlighet som har vært.
 Jeg er usikker på hvem som kommer til å kjøpe boka. Den kan 
kanskje finne sin plass i hylla mellom andaktsbøker og annen opp-
byggelig litteratur. Selv vil jeg nok være forsiktig med å kjøpe den i 
gave.
 Som menighetsprest syns jeg det er for dyrt å bruke 198 kr på en 
bok per gravferd, og jeg syns det ville være uklokt å gi den ukritisk til 
alle sørgende. Men kanskje kan den brukes som utgangspunkt for 
sorggrupper? Enten ved å bruke utdrag eller ved stille kritiske spørs-
mål til noen av tekstene.

Kjersti Østland Midttun 
Prest, Sagene og Iladalen 
ktveit@hotmail.com
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 - Geir Hellemo: "Mine tre liv". Verbum. 2014

Begrepet ”livssyn” kan oppfattes statisk. Man ”har” et livssyn; kris-
tent, muslimsk, humanistisk osv. Spørsmål om ”livssyn” forstått på 
denne måten, blir lik spørsmålet om religiøs eller ikke-religiøs over-
bevisning - og dernest eventuelt om hvilken religiøs overbevisning. 
Slik kan ”livssyn” oppfattes som et fast ståsted i livet som drysser 
dertil hørende synspunkter og holdninger ut av ermet. Som om det å 
ha et livssyn er det samme som å ha begge beina plantet et bestemt 
sted i bakken (med da står man jo som kjent stille!).  
 En slik forståelse av livssyn er snever og lite fruktbar.  
 Samtaler med pasienter, pårørende og ansatte på sykehus samt 
erfaringer fra livssynsgrupper i ulike sammenhenger, har lært meg 
at livssyn nettopp ikke står stille. Og det finnes da også en langt mer 
dynamisk forståelse av begrepet ”livssyn” som henger på mange og 
helt andre knagger enn bare én type religiøs overbevisning eller på 
mangelen på sådan. Denne forståelsen av ”livssyn” spør mer etter hva 
den enkelte mobiliserer i møte med livets utfordringer og kriser, dvs 
mer om ”mestringsstrategier for tanken” enn et knippe av meninger 
og trosforestillinger som er definert en gang for alle. Et livssyn kan 
derfor være i stadig endring.  
 Selv blir jeg av og til tatt på fersken i ”feil livssyn”. Det innebærer 
at en god bok, en forelesning eller en samtale kan avsløre mine egne 
tankemønstre som lite konstruktive - og bidra til nye og andre måter 
å tenke om livet, troen, verden, meg selv og andre. Den siste som har 
tatt meg på fersken er Geir Hellemos bok ”Mine tre liv”. Mange av 
hans personlige fortellinger og refleksjoner med henvisning til teolo-
gi, litteratur, billedkunst og musikk gir meg assosiasjoner til nettopp 
slike gode samtaler som evner å åpne opp for nye rom, ny visdom, 
nye tanker og nytt livssyn.

Livssyn
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Forfatteren
Mange av NNKs lesere kjenner Geir Hellemo fra Teologisk fakultetet, 
som medstudent eller stipendiat på sytti- og åttitallet, eller senere 
som professor i kirkehistorie og liturgikk og som rektor ved det prak-
tisk-teologiske seminar. 
 Boka åpner med at forfatteren forteller at han lenge har ønsket 
seg et tredje liv som skal begynne når han slutter å arbeide. Gleden 
ved tanken på et tredje liv har vært ”at jeg ikke vet hva det skal være. 
Jeg har lyst til å prøve en annen måte å leve på.” 
 Nå vet Geir Hellemo mer om sitt tredje liv. I forordet forteller han 
at han for et drøyt år siden fikk diagnosen ALS som er en alvorlig 
nervemuskelsykdom. Han vet derfor mer om framtida enn mange 
andre. Og framtiden vil bli en kamp. Ikke mot tilintetgjørelsen, men i 
tilintetgjørelsen, skriver han. 
 Likevel er ikke sykdommen bokas tema. Den danner en bak-
grunn, men ikke mer. Bokas tema er snarere dette: ”Min utfordring 
er å få tak i hvor Gud er på ferde i min helt ordinære hverdag. Jeg vil 
prøve å sette ord på hvorledes mine hverdagssysler formes til religiøs 
erfaring”.  
 Og han fører gode samtaler med leseren om dette temaet gjen-
nom bokas tyve fortellinger og i ”notatene” etterpå.  

Referansepunktene
Geir Hellemo beskriver møtet mellom sin egen gudstro og virkelighe-
ten slik denne oppleves her og nå. Slik kommer nettopp forfatterens 
livssyn til uttrykk. Men forfatteren bruker mer ord som ”referanse-
punkter” og ”referanseramme” (eller ”bærebjelker i møte med kri-
ser”) enn livssyn.  Hans formuleringer uttrykker overbevisningen om 
at den enkeltes lille liv er rammet inn av noe annet og større og mer… 
Og denne overbevisningen kan finne sin bekreftelse både gjennom 
et tradisjonelt religiøst språk og faste ritualer OG gjennom musikk, 
litterære tekster, naturopplevelser, lyset som vinner over mørket hver 
morgen når dagen gryr, samtaler, egen refleksjon osv.
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Nådens fenomenologi
Fenomenologi handler om det allmenne. Om det vi er sammen om. 
Det vi alle opplever.  
Og fenomenologi handler om hvordan ting framtrer. Hvordan vi 
umiddelbart opplever livet, verden og oss selv. 
 Hellemo reflekterer fenomenologisk. Bl.a. over ordet ”liv”. Han 
skriver: ”Hvis jeg tenker på mitt eget liv, er det nærliggende å gripe 
fatt i mitt åndedrag og min puls som de første og viktigste oriente-
ringspunktene. Den neste tanken er at begge disse er virksomme 
uavhengig av min vilje. De mest grunnleggende sider ved mitt liv rår 
jeg altså ikke over selv…”. Dette gir livet en tydelig referanseramme.
 Det er som om han både ved hjelp av pusten og pulsen og relasjo-
nen til ”den andre” beskriver det vi kan kalle en ”nådens fenomeno-
logi” der referanserammen for ”livet mitt” er livet som gitt. Dette 
kretser forfatteren rundt i bokas del to der han henviser blant andre 
til Augustin (som erkjenner livskilden i seg som noe utenfor seg selv), 
Teilhard de Chardins ”vekstpassivitet” (”Jeg mottar meg selv langt 
mer enn jeg former meg selv”) og til Bonhoeffer 
(”Det transcendente ligger ikke i de oppgavene som er uendelig langt 
borte… men i det jeg til enhver tid kan nå, det nærmeste”).
 

Ikke-riket
I den første fortellingen beskriver forfatteren sitt barndoms ”Smul-
tronsstället” der alt er lyst og sommerlig, hvitt og harmonisk. Når 
han skildrer hvordan tingene var den gang da, så konstaterer han 
en avgrunn mellom den gang og nå, som om det er to virkeligheter 
som ikke kommuniserer. ”Men begge tilhører mitt korte liv” skriver 
Geir Hellemo. ”Det er nesten som om tilværelsen løser seg opp. Det 
betyr ikke at den forsvinner. Den trer bare inn i sammenhenger som 
jeg ikke har oversikt over. Men en ting er sikkert: livet blir større på 
denne måten.”
 I denne samme fortellingen henviser Hellemo til Stig Sæterbak-
kens siste bok, ”Gjennom natten”. Den boka slutter med en jule-
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kveldsfortelling som også er ”paradisisk” – slik Hellemos versjon av 
”Smultringsstället” er det. Men Sæterbakkens ”paradis” utgjør en 
motpol både til Hellemos egne bilder og fortellinger og de øvrige 
litterære tekstene Hellemo henviser til i bokas avslutning. 

Hellemo presenterer Sæterbakkens bok som ”en av de mest rysten-
de skildringer av håpløshet og fortvilelse jeg noen gang har lest.” 
Hovedpersonen i boka er faren til Ole-Jakob som nettopp har tatt sitt 
liv: ”Tusen ganger om dagen glemte jeg at Ole-Jakob var død. Tusen 
ganger om dagen husket jeg det plutselig. Begge deler av uutholdelig. 
Å glemme var det verste jeg kunne gjøre. Å huske var det verste jeg 
kunne gjøre.” 
Sæterbakkens fortelling har ett eneste referansepunkt: Minnene. Fra 
den gang da – da alt var bra. Da alle var sammen. Da ingen var borte. 
Det paradisiske framstilles som ”Ikke-riket”. Det vil si det som var 
godt, men ikke finnes mer. Annet enn som minner: ”Alt er slik det 
skal være. Inntil det ikke er slik lenger” skriver Sæterbakken. Referan-
sepunktet i denne fortellingen er minnene. Om det som tok slutt. Om 
det som ikke er mer. Om ham/henne som ikke er mer. Andre referan-
sepunkter finnes ikke.
  Ikke-riket er uten spor av religion. Referansepunktene er uteluk-
kende å finne i ”det som var”. Det finnes ikke noe utenfor ”det som 
var”. 
 Forfatteren henviser til Sæterbakkens ”Ikke-riket” i sin første 
fortelling, og vender altså tilbake til ham igjen mot slutten av boka. 
Det er et godt grep. Det utgjør en ramme og en slags motpol til Geir 
Hellemos egen ambisjon og utfordring: ”Å få tak i hvor Gud er på fer-
de i min helt ordinære hverdag”. For Geir Hellemos ”referansepunk-
ter” handler ikke om ”ikke-riket. De handler om det som er noe annet 
og noe større og noe mer - enn bare minnene om det som var og som 
ikke er mer… Det handler om det konkrete og kroppslige livet – her 
og nå.

Å se dagen gry
I sitt tredje liv sitter Hellemo og ser at dagen gryr. En halvtime hver 
morgen ser han lyset komme og forme hans verden på ny. 
 I en tekst om sorte hull reflekterer han over dette lyset med ut-
gangspunkt i Simeon i tempelet. Han som ventet på «Israels trøst» og 



73Geir Hellemo - Mine tre liv

som ble trøstet da han fikk holde Jesusbarnet i sine 
armer. Geir Hellemo skriver: ”En ting vet jeg om 
lyset, og det er at det oppmuntrer meg. På uendelig 
mange måter. For lys finnes jo i alle tenkelige vari-
anter. Når jeg i tillegg får vite at ordet som Lukas 
i dette tilfellet benytter, ikke bare kan bety trøst, 
men også oppmuntring, synes jeg det hjelper. For 
meg er det lettere å forholde meg til oppmuntring 
enn til trøst. Oppmuntringen stikker nemlig hull 
på den bunnløse fortvilelsen. Det er det jeg er ute 
etter.”
 Geir Hellemo har skrevet en klok bok. Det er en 
bok som berører. Slik gode samtale berører, åpner 
opp for ny innsikt og gir større mot på troen og 
livet. 

Jarl Torgeir Bøhler 
Sykehusprest, Diakonhjemmet 
jarl.bohler@diakonsyk.no
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Elisabeth Tveito Johnsen disputerte fredag den 5. desember 2014  
med doktorgradsavhandlingen Religiøs læring i sosiale praksiser.  
En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlings-
prosesser i Den norske kirkes trosopplæring.  Dette er den første 
empiriske doktorgraden om trosopplæring i Norge. Elisabeth Tveito 
Johnsen er ansatt som førsteamanuensis i religionspedagogikk ved 
Det praktisk-teologiske seminar.
Vi gratulerer! 

Det er bred enighet i Norge om at «opplæring» i en bestemt religion 
ikke er skolens oppgave. Dette skal derimot skje i hjemmene og i regi 
av det enkelte religionssamfunn. Det er imidlertid få som vet hva som 
egentlig skjer på læringsaktivitetene i regi av de ulike religionssam-
funnene. Deres aktiviteter for barn og ungdom er – i motsetning til 
skolens religionsundervisning – et uutforsket empirisk felt. 
 Elisabeth Tveito Johnsen har undersøkt læringsaktiviteter i Den 
norske kirkes trosopplæring. Dette gjør hun i sin PhD-avhandling 

"Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, 
identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopp-
læring"(2014).
 Avhandlingen bidrar til å etablere ny kunnskap om hvilke religiø-
se virkeligheter barn blir kjent med gjennom å delta i sosiale prak-
siser i Den norske kirke. Johnsen analyserer spesielt på hvilke måter 
gudstjenester, bibelfortellinger, lek og kirkerommet blir brukt av 
trosopplærere og barn. Hun drøfter dessuten hvorvidt disse aktivite-
tene kan bidra til religiøs identitetsdannelse hos barn. 
 Johnsen argumenterer for hvordan religiøs læring i Den norske 
kirkes trosopplæring bør skje. Hun mener den ikke først og fremst 
bør forstås som et sammenhengende system barn skal tilegne seg. 
Tvert i mot bør trosopplæringen utformes som hybride sosiale praksi-
ser der barn og voksne tar i bruk, endrer og utforsker biter og deler av 
kristen tro og tradisjon. 

Elisabeth Tveito Johnsen



39. Det er overordentlig vanskeligt ogsaa 
for de allerlærdeste teologer paa samme 
tid at berømme for folket afladens store 
rigdom og paa den anden side den sande 
anger og syndesorg.

40. Sand anger og syndesorg søger og 
elsker straffen; men afladens velvilje løser 
fra straffen, saa at man blir uvillig stemt 
mod den, i det mindste naar leilighed 
dertil forefalder.

Frem mot 500-års-jubileet for 
Martin Luthers teser, trykker Nytt 
norsk kirkeblad samtlige teser i de 
kommende utgavene.


