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Hva nå, prest?
Prestetjenesten i Den norske kirke er i endring. 1. september
2015 ble boplikten avviklet og fra 1. januar 2016 trådte ny arbeidstidsavtale for prester i kraft. I dette nummerets magasindel har vi gleden av å trykke tre presters og en prosts respons
på disse endringene.
Responsene føyer seg inn i en debatt som har vært frisk.
Redaksjonens inntrykk er at det har kommet en del negative
reaksjoner på innføringen av 35,5 timers arbeidsuke. De har i
hovedsak handlet om motstand mot selve rapporteringen og/
eller motstand mot å skulle jobbe kun 35,5 timers uke.
Om vi ser på det statistiske tallmaterialet vi har om presters
arbeidsuker og opplevelsen av arbeidsmengde, ser samtidig
den nye arbeidstidsavtalen ut til å være svar på et behov. I
KIFOs rapport «Ny organisering av prestetjenesten» fra 2013
kan vi lese at 51,6 % av 514 prester i 2012 opplevde at de hadde
for stor arbeidsmengde i sin stilling. Respondentene anslo
en gjennomsnittlig arbeidsuke til 42 timer. 27,5 % av prestene
oppga at utsagnet «Jeg føler meg utbrent» stemte delvis for
dem selv. Blant prester under 50 år var tallet 32 %.
Fra disse tallene kan vi trekke noen slutninger. Det er
naturligvis mulig at de prestene som i denne undersøkelsen
oppga at de jobbet 50 timer i en gjennomsnittlig arbeidsuke,
ikke opplevde at de hadde for stor arbeidsmengde. Det er også
mulig at de prestene som eventuelt oppga gjennomsnittlig
arbeidsuke til 35,5 time, opplevde at de hadde for stor arbeidsmengde og at de var utbrent. Det er imidlertid mer rimelig
å anslå at det flertallet som ønsket mindre arbeidsmengde,
jobbet mer enn 35,5 time i uka. Dersom forestillingen stemmer
om at nyutdannede prester i større grad enn eldre reagerer
når arbeidsmengden blir for stor, har andelen som ønsker
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mindre arbeidsmengde økt fra 2012 til 2016. Vi kan derfor anta
at det i 2016 er et enda klarere flertall av prester i Den norske
kirke som opplever at de har for stor arbeidsmengde. Den nye
arbeidstidsavtalen kan være et adekvat svar på dette.
For at arbeidstidsavtalen skal ha vært et godt grep, blir det
nå avgjørende at arbeidsgiver faktisk evner å redusere prestenes arbeidsmengde. Fortsetter prester å oppleve at arbeidsmengden er for stor, har kravet om å rapportere kun 35,5 time
i uka kun gitt en ekstra belastning. Noen av reaksjonene på
den nye arbeidstidsavtalen har handlet om at man nå får kortere tid til å gjennomføre samme (for store) arbeidsmengde.
Dersom dette blir den langsiktige konsekvensen av arbeidstidsavtalen, er det både et problem for prestene, som får en
vanskeligere arbeidshverdag, og for Den norske kirke, som blir
et mindre attraktivt arbeidssted for prester.
Prester kan skifte jobb, men kirken vil fortsatt være avhengig av å rekruttere prester. På lang sikt er vi her kanskje ved det
viktigste kriteriet for om både arbeidstidsavtale og oppheving
av boplikt har vært vellykkede grep. Virker det rekrutterende
på nåværende prester, på nyutdannede og på de unge som
kirken nå fokuserer på å rekruttere? Kirken konkurrerer mot
andre attraktive arbeidsgivere for prester og teologer. I 2007
fant KIFO at 490 ordinerte prester under 67 år ikke var i prestestilling tilknyttet Den norske kirke, institusjon eller KA-området. Da NNK i nr 2/2014 intervjuet seks av disse, var tre av
dem innom livsfase og familie som begrunnelse for å velge en
annen arbeidsgiver enn kirken. Dersom disse var representative, og den nye arbeidstidsavtalen fører både til at flere ordinerte søker jobb i Den norske kirke og at flere prester opplever
arbeidsmengden som akseptabel, har den vært et godt grep.
Det er opp til arbeidsgiver. Hva nå, kirke?
Redaksjonen
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lederskribent. Rett forfatternavn er Beate Fagerli.
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Prest i en ny tid
Den første gangen i løpet av studietiden jeg fikk øynene opp
for presteyrket, var i menighetspraksis i 2013. Før dette hadde
jeg forholdt meg teoretisk til teologistudiet, og hadde ingen
klare tanker om hva jeg skulle bruke det til. På den tiden bar
jeg på stor skepsis til presteyrket og prester. Og en av de viktigste grunnene til at jeg tenkte at dette ikke var noen jobb for
meg, var dette: jeg vil leve et vanlig liv.
Jeg kjente flere prester på den tida. Og (det fordomsfulle)
inntrykket mitt var at de var høytidelige, tok jobben sin veldig
alvorlig og fikk liten tid til familie og fritid. I tillegg var de nødt
til å bo i store og gamle prestegårder. Jeg syntes arbeidsoppgavene til en prest virket givende, men ikke livet som fulgte
med. For hva enn presteyrket var, så var det i alle fall ikke en
vanlig jobb, som lot seg forene med et vanlig liv. Derfor ville
ikke jeg bli prest.
Samtidig var jeg nysgjerrig. Teologistudiet hadde gitt meg
stor interesse for kirken, og gjennom litt velment press fra
venner på kullet byttet jeg fra bachelorprogram til profesjonsstudiet i teologi, rett før første praksisperiode. Og det var i
denne praksisperioden at mye endret seg for meg.
Min praksisveileder sa noe som skulle feste seg. Han sa:
“En prest er et helt alminnelig menneske – med et helt ualminnelig budskap”. Jeg trodde ikke på det med en gang, men etter
hvert så merket jeg at det var sant. Han var i alle fall et alminnelig menneske. Han hørte på den samme musikken som meg,
så på de samme tv-seriene, var opptatt av de samme tingene
– og han jobbet som prest!
Dette var første gang jeg innså at det å være prest er en jobb –
ikke en livsstil. Og plutselig var yrket langt mer attraktivt.
Det har skjedd mye med presteyrket i løpet av de siste år-
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hundret i Norge. Presten er ikke lengre kongens embetsmann,
og snart er heller ikke presten statsansatt. Om man skulle
fortalt en prest i 1917 at han må skrive timer for alt han jobber,
ville han nok fått hakeslepp.
Jeg fikk aldri møtt min farfar, men jeg har hørt mye om
ham gjennom min far. Han var prest fra 1930 til 1969, og noen
ord om hans liv og tjeneste kan belyse hvor store endringene
har vært fram til i dag.
Familien bodde i en stor prestegård, som til enhver tid
skulle være åpen for alle. Kom biskopen på visitas, eller en
predikant på gjennomreise, var det selvsagt at de skulle bo i
prestegården. Huset ble også brukt til foreningsvirksomhet, og
som samlingssted for menigheten ved spesielle begivenheter.
I tillegg var prestejobben en jobb for hele familien. Min
farmor hadde et stort medansvar for menighetsarbeidet, samt
å holde den store prestegården åpen og vedlikeholdt. Og ikke
bare selve huset, men også den store hagen rundt. Barna
måtte også hjelpe til, både i huset, hagen, og i menigheten
som klokkere og kirketjenere. Skulle vi i dag regnet ut en
timeliste for arbeidet, ville den nok overtidsantallet oversteget
alle maksgrenser i arbeidstidsavtalen – både for ham og min
farmor.
Det var heller ingen vaktordning på denne tida. Min farfar
måtte alltid rykke ut når noen var trengende, syke eller døde
- døgnet rundt. Faren min har fortalt om alle de gangene hele
familien våknet midt på natta, da presten ble hentet for å gå
med et nytt dødsbud. Det måtte han alltid være forberedt på.
Sant å si så var det et stort offer å være prest. Det var ingen
vanlig jobb. Det var en livsstil. Og han var ofte sliten og utmattet, men det var aldri snakk om noen sykemeldinger eller
fridager. Det var så mye prestekallet kostet.
Over 70 år senere sitter jeg på et konferanserom i Kirkens
hus i Oslo. Avsluttende praktikum er på besøk hos Presteforeningen, der vi får en grundig innføring i den nye arbeidstidsavtalen. Og det ser ut til å være lagt inn mange forbehold for
overtid og uforutsigbarhet i tjenesten. Dette er nye tider.
Jeg har hørt noen murre irritert over den nye avtalen. Kanskje
spesielt fra presteveteraner som mener den reduserer prestekallet til timer og overtidstillegg. Selv klarer jeg ikke å se noen
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store problemer med dette, men tenker heller på det som
en gevinst. Sykehus- og institusjonsprestene har da hatt fast
arbeidstid en god stund allerede, og ingen hevder vel at det
forringer deres tjeneste?
Det finnes nok fortsatt mange idealister i Den norske
kirke, og vi trenger dem. Det er noen som klarer å være prest
“around the clock”, og balansere dette med fritid og familieliv.
Selv er jeg ikke spesielt innstilt på det. Og jeg kjenner mange
kirkelige ansatte har slitt seg ut på kristelig goodwill og snillisme. Den nye arbeidstidsavtalen gjør det mulig å sette rammer
rundt tjenesten som gjør den levelig.
I høst sendte NRK Super serien “Litt av en jobb!”. Her får
barn prøve seg i ulike jobber, som musiker, kokk, veterinær –
og prest. I en av episodene får Nora og Sivert bli med Siv på
jobb, som er prest i Kirkens Bymisjon i Trondheim. Her får de
være med å gjøre i stand til åpen kirke og gudstjeneste, tenne
lys, og dele ut nattverd.
Da jeg så denne episoden ble jeg virkelig oppløftet. Som
jeg skriver i starten, har jeg kviet meg for presteyrket på grunn
av de vanskelige vilkårene, og den uforutsigbare og altoppslukende livsstilen. Men mer og mer begynner jeg å innse at det å
være prest er en helt vanlig jobb; på linje med det å være musiker, kokk eller veterinær. Og i en rekrutteringssituasjon tenker
jeg at dette er gull verdt. Det er tross alt lettere å rekruttere
noen til en jobb, enn til en livsstil.

Ådne Njå,
Integreringkonsulent, NAV Sømna
adnenja@hotmail.com
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Fra apostolisk kirke til kristelig
organisasjon
Hva motiverer for prestetjeneste i en tid med mye endring?
Dette er temaspørsmålet vi er blitt gitt fra redaksjonen til dette
nummeret av NNK. For meg kommer et eventuelt godt svar
på dette spørsmålet vel sent siden jeg allerede har konvertert
til Den romersk-katolske kirke. Spørsmålet er likefullt verdt å
reflektere rundt for nettopp å illustrere hvorfor jeg ikke lenger
fant det mulig å virke som prest i Dnk, til tross for mange fantastiske år i Brønnøysund.
For meg handler konverteringen ikke om endrede arbeidsbetingelser eller om enkeltsaker som kjønnsnøytral ekteskapsliturgi, performativ og ikke sakramental messeforståelse,
uverdig behandling av elementene i nattverden, forglemmelse
av de døde i messen, avradikalisering av synd og forsoning,
nykapitalistisk menneskesyn i trosopplæringen, demokratisk
læreforståelse, manglende blikk for de ufødte osv. osv.. Alt dette er for så vidt ille, men er ikke grunnen til at jeg konverterte.
Det finnes da også veldig mye fint i Dnk, og tiden min der som
troende og prest har alt i alt vært utrolig flott. Grunnen er derimot det helt fundamentale at jeg erfarer at Dnk ikke lenger er
en kirke i egentlig, eller i alle fall i tilstrekkelig forstand. Den
er langt på vei blitt en organisasjon uten kirkelig forankring.
Og når grunnen er ved å forsvinne, hjelper hverken ondskap
eller godhet.
Hva vil det så si at jeg erfarer at Dnk ikke lenger har kirkelig
forankring? Her kan redaksjonens språkbruk i temaspørsmålet være illustrerende. Det snakkes her og ofte ellers i Dnk om
‘prestetjeneste’ som om det var et selvstendig begrep. Dermed
overses imidlertid det fundamentale at det her er snakk om to
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begreper – som riktignok på det nøyeste henger sammen, men
som likefullt må skjelnes: ‘prest’ og ‘tjeneste’. Prest blir man i
og med ordinasjonen og kallet. Prestens særskilte tjeneste er
å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. For min del
var det aldri vanskelig å finne motivasjon for tjenesten, men
det ble etter hvert vanskelig å være prest i en kirke som i all
vesentlighet underkjenner presteembedets personal-sakrale
side – ved å personifisere tjenesten og/eller ved å funksjonalisere den, som er en donatistisk og byråkratisk side av samme
ukirkelighet.
Det som står på spill her er dypest sett kristologien. For de
historiske kirkene fra den tidligste tid er Jesu realpresens ikke
bare «tinglig», men også «personalt» forstått – i den forstand
at den ikke bare er knyttet til sakramentsforvaltningen, men
også til ordinasjonen som nådetegn. Slik har det i praksis også
vært i Dnk siden reformasjonen, takket være at presteembedet har vært utformet som en kongelig embedsstand. Etter
at kongen ble avsatt som kirkestyre, gikk det ikke mer enn et
øyeblikk før det kirkelige embedet på lavkirkelig vis ble dekonstruert og innlemmet i det tjenestemangfold som gjelder
i kirken for øvrig. Biskopene og kirkemøtet i Dnk lærer nå at
ikke finnes vesentlig forskjell på ordinasjon til presteembedet
og vigsling til andre tjenester. Derfor mistolkes stolaen fra å
være et tegn på det kristusrepresenterende, kirkelige embedet
i særdeleshet, til å bli et liturgisk tjenestetegn i alminnelighet.
Det finnes selvsagt teologiske grunner til å lære det Den
norske kirke nå gjør, og man kan også finne støtte for et slikt
syn hos den tidlige Luther og på protestantismens venstrefløy,
om enn ikke hos Melanchthon og den sene Luther. Særlig økumenisk er denne embedsteologiske vendingen imidlertid ikke.
Tvert imot er man i virkeligheten kommet lengre bort fra de
historiske kirkene enn på svært lenge, til tross for en «økumenisk tone». Denne grunnleggende ekklesiologiske endringen
har gjort at jeg dessverre erfarer at tiden for Dnk som en kirke
i egentlig forstand er ved å ebbe ut og at tiden for tradisjonelle
troende er kommet for å vende tilbake til de historiske kirkene. Når det kommer til det lutherske som sådan, erfarer jeg da
også at det lettere kan utfoldes i Den katolske kirke enn i Den
norske kirke – som preges av, jeg hadde nær sagt, alt annet
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enn lutherdom for tiden.
Hva så med den nye bolig- og tjenesteordningen? Disse
reformene henger selvsagt sammen med endringen i embedsforståelse. Hvis presteembedet ikke er et vesentlig annerledes
kall enn alle andre, gir det liten mening å behandle presteyrket annerledes enn andre yrker. Men jeg tror likevel at mange
av de som klager nå, ville klaget enda mer over det jeg tenker
meg burde være normen – i alle fall de som tenker innenfor et
rettighets- og fagforeningsparadigme. For hvis presteembedet
er en geistlig stand som i liturgien representerer den lydige
og selvofrende Kristus, ville det vel være nærliggende at man i
prestekallet ble stilt under biskopenes myndighet og i det ytre
var noe «under» folk flest, altså hadde relativt lav inntekt, enkle tjenesteboliger og i det hele tatt fremstod med så pass liten
verdslig makt at den prestelige makt å bringe frelse til folket
ikke ble overskygget.
Det har skjedd mange reformer i Den norske kirke det
siste tiåret. Overflatisk betraktet kan det se ut til at prosessene i Dnk styres av en kombinasjon av tilfeldigheter og eklektisk pragmatisme. Ved nærmere ettersyn fremstår det hele
imidlertid imponerende konsistent – fromhetsmessig, faglig
og kulturelt. Det som i alle fall for meg fortoner seg som et
religionsskifte er gjennomført fra ende til annen – i liturgiforståelsen, innen trosopplæringen og nå til slutt i kirkeordningsspørsmålet. Teologien er blitt en annen – en annen enn i alle
fall jeg trodde den skulle være i en luthersk kirke. Og da er det
ikke annet å vente enn at også selve kirkebegrepet endres – eller rettere sagt avvikles. Det interessante i så henseende er å se
hvordan sekulære arbeidsgiverinteresser, lavkirkelig fromhet
og, ironisk nok, også Presteforeningen er gått sammen for å
avvikle Den norske kirke som en klassisk kirke.

Katrine Intelhus Lind Solstad,
Prostiprest/Ungdomsprest i Vestre aker Prosti
kl289@kirken.no
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Motivasjon for prestetjeneste i
en tid med endring
Hvordan er motivasjonen for prestetjeneste i ei tid med mange
endringer? Ordboken definerer motivasjon som det som setter
oss i sving, det som bestemmer innsatsen og utholdenheten
vår. Så hvilken retning motivasjonen avgjør hvilke mål vi setter
oss, og hvilke valg vi tar.
Så hvordan påvirker motivasjonen mine mål for prestetjenesten, for hvilken arbeidshverdag jeg ønsker meg? Hvor
lenge jeg velger å være prest i menighet, er helt avhengig av
om jeg opplever tjenesten som meningsfull, og av om noe
holder meg i gang.
Bare de fire siste årene har mange ting ved tjenesten endret
seg. Presten må ikke lenger bo i sognet, og vi skal telle timer,
og selv holde oversikten over hvor mye vi jobber.
Vi har vært statsansatte, og skal nå over i en enhet vi ikke helt
vet hva blir eller hva skal være.
Å være prest har vært en livsstil, og et kall, og vi nærmer oss
kanskje at det å være prest også blir et vanlig yrke og en jobb.
Å bli motivert for tjeneste i menighet kan være så mangt.
Det kan være spennende å være et mangfoldig felleskap som
mange menigheter er. Mennesker du møter i alle livets faser,
utfordringer og gleder. Det er en meningsfylt tjeneste hvor
mine medmennesker og kollegaer står sentral, og det oppleves
som viktig å være tilstede og forkynne ord og sakrament.
Min motivasjon til å være prest finner jeg hos de menneskene
jeg er satt til å tjene.

18

Avvikling av boplikt for prester

Magasin

Da jeg skulle starte i mitt første vikariat i min hjemby nordpå,
og skulle finne egen bolig viste det seg fort at det ikke var så
enkelt. Jeg anså det som en fordel om jeg hadde funnet det før
jeg tok med flyttelasset nordover, og da det nærmet seg tid for
avreise steg panikken betraktelig.
Det var ikke lett å finne seg en bolig. Hele storfamilien måtte ut å lete, og uten lokalkjente mennesker som kunne være
referanse, eller fikk vite om de leilighetene som var til utleie
før de kom på Finn.no hadde jeg ikke funnet meg bolig innen
jeg skulle begynne i jobb. En Facebook melding gjorde at jeg
fikk leie i kjelleren til en barndomsvenninne.
Da jeg startet i fast jobb flyttet jeg inn i prestebolig. En god
ordning, men det var vanskelig å forsvare overfor mine venner
hvordan kommunen kunne gi meg et så stort hus til en så
liten pris. En enebolig sentralt i byen med hage. Jeg forsvarte
det med at det var en del av lønnen, en del av vilkårene for å
være prest. Det var det ikke helt forståelse for, men de fleste
godtok det. Så da beskjeden kom våren 2015 at departementet
opphevet boplikten var det med en viss egen frustrasjon, i
sped en dose lettelse.
Hvilke konsekvenser opphevelsen av boplikten får på
lengre sikt for rekruttering til prestetjeneste er usikkert, men
hvor gode ordninger det etableres for å kjøpe eller leie bolig er
avgjørende.
Mange småsteder har sjeldent hus eller leiligheter store
nok ute på leiemarkedet til enhver tid, og det er ikke like lett
å kjøpe og selge bolig. Dette gjør at det ikke blir like attraktivt
å reise til distriktene, med mindre man ser for seg å bli der en
god stund.
Rekruttering til distriktene, og til hele den landsdekkende
folkekirken er dermed avhengig av gode ordninger fra arbeidsgiver, og kanskje et eget engasjement for å virke utenfor de
store byene. Trenden i det norske folk er urbanisering, og det
er ingen grunn til å tro at det ikke også skal gjelde kommende
prester.
Å få bo og virke som prest i et nærmiljø har vært viktig for
meg, og en viktig faktor for motivasjon. Å være i lokalmiljøet,
bruke den samme dagligvarebutikken, møte kjente, se barne-
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hagenes vårutstilling, støtte 10. klassingene med å samle inn
penger til klassetur eller få med seg hverdagens nyheter er et
uvurderlig gode for å være lokal prest.

Ny arbeidstid bestemmelser

Jeg er en av de mest positive prester jeg kjenner til den nye
arbeidstidsordningen. Personlig handler dette om ønsket om
å stå i prestetjeneste i alle de resterende arbeidsaktive årene
jeg har. Blir det nye pensjonsregler ser det ut til å bli 42 år til.
Det krever gode arbeidsforhold, som ivaretar alle, ikke bare
meg som enkeltperson, men øvrige kollegaer, og godt arbeidsfelleskap.
Det vil være et tap for menighetene hvis presten ender opp
med å konsentrere seg om excel skjema, og tidsbruk registrering, og det er viktig å spørre seg hva dette gjør med engasjementet for lokalmenigheten. I et rettferdighetsperspektiv,
kjenner jeg at det betyr mye for meg at jeg nå kan kommunisere til mine kollegaer, og menigheten mye tydeligere, om hva
som er naturlig at jeg er med å gjennomfører og hva jeg ikke må
ta ansvar for. Vi kan kanskje ikke lenger arrangere lørdagskafe,
hvis den ansvarlige tar seg en uke ferie? Vi kan kanskje ikke ha
leir, hvis bare presten kan bli med 45 konfirmantene. Og kanskje kan vi ikke kreve noe mer av hverandre som kollegaer enn
vi kan kreve av oss selv?
Ikke alle kan jobbe like mye. Det kan være familiære forhold, egen helse, eller andre ytre faktorer, og det er ikke alle
livsfaser det er like enkelt å kombinere med et tradisionelt
presteyrke. En ordning der du kan jobbe både morgen, kveld
og natt er ikke enkelt å forholde seg til. Jeg håper at det med
ny arbeidstidsbestemmelser blir lettere å sette grenser for meg
selv, bli bevisstgjort både mer- og mindrearbeid, men også
muligt å forhandle rimelige arbeidsforhold med arbeidsgiver.
Noe som bør tjene både den enkeltes livssituasjon og menighetens behov.
Derfor håper jeg at de som tenker på om de skal bli prest
faktisk møter kollegaer som er engasjert i yrket sitt, glad i
jobben sin, og som formidler hvor meningsfylt det er å arbeide
i og for menigheter over hele landet.
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Hva motiverer for videre prestetjeneste i Den norske
kirke?

Da jeg bestemte meg for å bli prest, var jeg midt i cand.teol
utdanningen. Erfaringer fra menighetspraksis, sommervikariater, og engasjement i menighet gjorde meg sikker på at
dette måtte være verdens beste jobb. Jeg hadde vært med på 12
timers dager, på leir, på møter og opplevd kriser i et lokalsamfunn hvor presten var etterspurt og ønsket.
Og det var ikke ukjent for meg at unge, og spesielt kvinner,
var overrepresentert på sykemeldingsstatistikken. Jeg var klar
over mange av de utfordringene en prestejobb bar med seg, og
hvor krevende det kunne være ikke bare å disponere sin egen
tid, men også utfordringene en møter med sin egen samvittighet og følelsesregister alle de gangene en har møtt mennesker
i de dypeste kriser, konfirmanter med engasjement eller forelskede par som skal feire sin store dag. Jeg kunne alltid gjort så
mye mer, så mye bedre, vært så mye mer engasjerende. Dette
vil ikke være positivt for videre motivasjon.
Derfor, for å beholde motivasjonen, for å beholde det
engasjementet som driver meg, som setter i gang, og som er
utholdenheten min, er det helt avgjørende at jeg gode rammebetingelser, en aktiv arbeidsgiver, og et kollegafelleskap som
styrker og holder sammen.
Derfor er jeg glad for at Den norske kirke stadig er i endring. Og jeg er glad for at arbeidsgiver nå også må være med
å skape og ta ansvar for lokalmenigheter, og de prester som
virker der.
Menighetene fortjener engasjerte og gode prester, og
medarbeidere. Med motivasjon for arbeidet, til å forvalte ord
og sakrament. Til å stille opp for barn- og unge, som deltar på
LysVåken, og reiser en uke på konfirmantleir. Prester som er
ønsket og etterspurt i livets mange faser, er tilstede i sorg og
glede, og som sammen forkynner at evangeliet stadig har kraft,
også i det helt nære og hverdagslige.

Liv B. Krohn-Hansen,
Prost, Østre Romerike
prost@nes.kirker.net
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Prestetjeneste i en tid med
endringer
Motivasjon og samarbeid

Hvorfor ble jeg prest? Jeg kan sammenfatte det i ønske om
å drive trosformidling. Det store mangfold av oppgaver gjør
prestetjeneste til et særlig spennende og utfordrende arbeid!
Vi har mange muligheter til formidling. Kommunikasjon
skjer vidt og bredt gjennom liturgiske oppgaver, forkynnelse,
undervisning, samtaler, sjelesorg, møter og planarbeid. Det er
et privilegium å få komme tett på så mange mennesker i ulike
livssituasjoner.
De senere år har prestearbeid fornyet seg gjennom økende
vekt på samarbeid. Gudstjenestereform, trosopplæringsreform
og samarbeid innen mange felt med mange ansatte og frivillige medarbeidere preger prestetjeneste i en ny tid. Kirkestabene er blitt utvidet både med antall ansatte og ulike typer
fagkompetanse. Samarbeid tar tid. Utvikling av felles planer
tar tid. En økende del av prestens tid til forberedelser er flyttet
fra alenetid ved skrivebordet til felles forberedelser og planarbeid.
Vi er ferdig med den perioden der soknepresten kunne bestemme det meste. For å lykkes i tverrprofesjonelt samarbeid,
er vi avhengig av opplevelser av likeverd. Det ligger et ansvar
på prestetjenesten for å legge til rette for gode samarbeidsprosesser lokalt. Andre kirkelige ansatte melder om at prester har
tendenser å vektlegge egne behov og i mindre grad imøtekomme andre ansattes behov. Her har vi forbedringspotensial. Vår
lange arv gir oss en tyngde i rollen. Men den tyngden skal ikke
oppleves tyngende for våre medarbeidere.
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Rapporteringer

Prestetjeneste i en ny tid medfører økende grad av rapporteringer. Dette tar tid, og det oppleves av mange som lite motiverende. Samtidig er det nødvendig. Stor grad av rapportering
henger nøye sammen med store summer i statlige og kommunale overføringer. Skal den kirkelige økonomien fortsatt være
så tett knyttet til offentlig finansiering, så må det rapporteres
grundig etter gjeldende regler. Utfordringen ligger etter min
mening ikke å unngå rapporteringer, men å sørge for å bruke
rapporteringer konstruktivt som verktøy inn i satsingsområder
og prioriteringer.

Nye arbeidstidsavtaler og timetelling

Vinteren 2016 har presteskapet inkludert prostene brukt mye
energi på å lære og å drifte rapporteringsskjema for arbeidstid
og tilleggslønn. Det er nødvendig med elektroniske verktøy
som fungerer bedre enn de midlertidige excel-arkene vi ble
satt til å bruke, og bedre verktøy er visstnok underveis.
Vi står midt i endring i måter å tenke og å regne arbeidstid.
Etter noen måneder med det nye arbeidstidsregimet ser vi at
det er ikke umulig å tenke arbeidstid i et regneark. Ikke alle
deler av prestetjenesten lar seg fange i slike skjema, men slik
er det for flere andre yrkesgrupper også. Utarbeidede arbeidsplaner for årets 9 første måneder og rapporteringer for de 4
første månedene viser at mange prester ligger ikke så langt
unna 35,5 t i timers arbeidsuke i snitt. Noen uker ligger mye
over, særlig når en har beredskap eller drar på leir. Noen uker
ligger litt under. Det er særlig måten å telle lange og korte
dager på som blir annerledes. Tidligere var en lang tirsdag
med 12 timers arbeid en arbeidsdag, mens 3 timer lørdag og 4
timer søndag ble regnet som to dager. Samlet ga det 3 arbeidsdager uten tilleggslønn. I den nye timetellingen gir det samme
regnestykket 19 timer. Det er litt mindre enn tre dagers arbeid
(som tilsvarer 21.3 t), men det utløser noe tilleggslønn grunnet
helg og kveld. Forhåpentligvis kan den nye måten å regne
arbeidstid på oppleves som rettferdig. Målet er å bruke dette
til tydeligere å skille mellom arbeid og fritid. Selv om jeg ikke
er særlig glad i regneark, så tror jeg dette ville vært en hjelp for
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meg da jeg var i begynnelsen av min prestetjeneste og skulle
fordele tid mellom prestekall og morskall. Det er godt å vite
at nok er nok. Motiverte prester trenger å få være del av flere
fellesskap enn arbeidsfellesskapet, og vi trenger å ta ut fri med
god samvittighet.
En av de eldste prestene i vårt prosti har kommet med
kloke utsagn om det nye arbeidstidsregimet: For prester med
lang fartstid betyr vel ikke dette så mye fra eller til i faktisk
arbeidsmåte. Vi har allerede i flere år jobbet med arbeidsplaner og fokus på skillet mellom arbeid og fritid. Dersom dette
kan føre til en styrket rekruttering til prestetjenesten og lette
arbeidssituasjonen til de yngre prestene – så er det vel verdt å
føre detaljerte arbeidstidsskjema.
Ved prioriteringer av arbeidstid har vi noen må-oppgaver og
noen kan-oppgaver. Innenfor kan-oppgaver finner vi ofte oppgaver som inspirerer og virker faglig fornyende. Det kan være
fagdager, studieopplegg, skriving av stoff til Nytt norsk kirkeblad, arbeidsveiledning, samarbeidsprosjekter innen kirke og
kultur, retreat og stillhetsarbeid, ungdomsarbeid mm. Vi må
sørge for at slike deler av prestetjenesten ikke blir prioritert
bort. De kan være både styrkende og motiverende for prestetjeneste. Samtidig blir det viktig i samvirke mellom prost og
presteskap, å drive en rettferdig fordeling av tidsbruk til slike
goder mellom prestene.

Veivalg

Den norske kirke har en kronglete struktur. To arbeidsgiverlinjer og uavklarte ansvarsfordelinger mht. daglig ledelse i
soknet gir betydelige utfordringer. Våren 2015 var mange av
oss engasjerte i høringsuttalelser om veivalg. Kirkemøtet 2016
gjorde kloke vedtak i saken om Veivalg for fremtidig kirkeordning (KM 08/16) slik jeg ser det. Pr. i dag ser vi utfordringer i
strukturen, men vi ser ikke gode felles løsninger ennå. Vedtaket punkt 1 d) sier «Soknepresten kan, men må ikke være
daglig leder med administrativt ansvar.» I dag er den daglige
ledelse av soknet mange steder uavklart. Sokneprest dekker
noe, likeså menighetsrådsleder og kirkeverge eller menighetsforvalter. Det blir viktig å avklare hvem og hva som ligger til
daglig ledelse av soknet slik at den lokale kirke tydeliggjøres
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og styrkes. Å øke administrative oppgaver og ressurser er lite
ønskelig. Målet må være å styrke soknet og det utadrettede arbeidet. I kirkemøtets vedtak om veivalg ligger det også føringer
om at «Daglig leder bør ha kirkefaglig kompetanse.» Det er en
nødvendig videreutvikling av den daglige ledelse av menighetens mangfoldige liv.

Beredskap

Da jeg startet min prestetjeneste kunne jeg bli utkalt til dødsbud og krisearbeid døgnet rundt i alle arbeidsuker. Ny beredskapsavtale lettet den børen og begrenset antall døgn. I flere
bispedømmer gjøres nå beredskapsområdene større. Dette
medfører noe lengre reisevei ved utrykninger samt større mulighet for utkalling når en har beredskap. Men det medfører
også at den enkelte prest får færre døgn med beredskap pr år.
Det er et gode. Jeg tror ikke det er avgjørende for et godt krisearbeid hvorvidt presten bruker 1 eller 1.5 timer fra melding til
ankomst. Ofte har pårørende allerede fått vite om ulykken.
Fortsatt trenger de berørte faglig hjelp i krisen. Det kan
prester gi selv om reiseavstanden øker i noen tilfeller. Vel så
viktig som responstid, er vedlikehold av gode samarbeidsrutiner med lokale kriseteam og psykososiale team. Vi har erfart
at det i de senere år ikke er like selvsagt å inkludere prestetjenesten i kommunal kriseberedskap.

Bedrede rammer

Ser jeg tilbake på de arbeidsbetingelsene jeg gikk inn i da jeg
ble ordinert i februar 1993, så har jeg opplevd store forbedringer: Prestetjenesten har tydeligere ledelse med bedre arbeidsfordeling og vikarordninger. Prester har mer fritid, og mer fri
er lagt til søn- og helligdager. Jeg startet med helgefri en gang
kvartalet. Etter noen år med en frihelg pr måned, får nå flere
menighetsprester fri 3. hver røde dag i snitt i løpet av et år. Det
utgjør en stor forskjell i arbeidsmengde pr. prestestilling.
Opphevelse av boplikt hører til de endringer av prestetjenesten som kan få store ringvirkninger. Tjenesteboliger har
i århundrer bidratt til nærhet mellom prest og lokalsamfunn.
Oppmykning av boplikten var nødvendig av hensyn til rekruttering og privatøkonomi, og det vil for mange prester oppleves
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som et gode selv å få velge bolig og bosted. I den nye tiden blir
det en utfordring å knytte bånd mellom prest og lokalsamfunn
på fornyede måter.
Er prestetjeneste mer arbeidskrevende enn andre yrker? Vi
bør være forsiktige med å overfokusere på ugunstig arbeidstid
og krevende oppgaver. Jeg er ikke så sikker på at prester jobber
mye mer enn mange andre, eller at vi har så mye vanskeligere
arbeidsoppgaver. Vår kirke trenger motiverte prester, og vi
trenger prester som snakker opp prestetjenesten. Når jeg ser
tilbake på mine grunner og motivasjon for å gå inn i prestetjeneste, så er det etter 30 år mye av samme: Ønske om å drive
trosformidling i et bredt spekter av kommunikasjonsformer.
Nærhet til lokalmiljø og folkekirke. Gudstjenestelivets gode
rytme. Trygghet i faglighet og rolleforståelse. Samt kollegaer
som trives i tjenesten. Det er utfordrende, men først og fremst
spennende, mangfoldig og rikt å få stå i prestetjeneste i en ny
tid!

Velkommen til Jervell- og alumniseminar
Tirsdag 18. oktober kl. 10.00

Verdier på spill? Mål(styring) og mening
Hva skjer med kirken når den underlegges tallenes logikk? Når
målstyring og markedsføring tas i bruk for å få opp tallet på kirkelige handlinger, hva gjør det med teologien? Hvilke verdier står
på spill? På årets Jervell- og alumniseminar ønsker vi å utforske
ulike kirkelige praksiser der verdikonflikten mellom målstyring
og mening kan komme i spill. Trosopplæringsreformen er en av
praksisene vi særlig vil snakke om på seminaret.
Foredragsholdere og innledere er Solveig Østrem, Petter Skippervold, Birgitte Lerheim, Elisabeth Tveito Johnsen, Hallgeir Elstad
og Marion Grau.
Seminaret avsluttes med den tradisjonsrike festmiddagen.
(Ta med drikke!)
Pris: 400,-   
Sted: Auditorium 40 Domus Theologica, Blindernveien 9
Påmeldingsfrist: Seminaret pleier å bli fulltegnet. Vi oppfordrer
derfor alle til å melde seg på snarest. Siste frist for påmelding er 23.
september. Påmelding med tydelig navn sendes praktikum (at) teologi.uio.no samtidig må seminaravgiften på kroner 400 innbetales
til konto nummer 8276 01 00354. Innbetalingen merkes med navn
på den /de som melder se på og "Jervellseminar 2016". Påmeldingen er gyldig når seminaravgiften er betalt.
For mer informasjon, se http://www.praktikum-pts.no/arrangementer/jervell-seminar/jervell--og-alumniseminar-2016.html

Seksjontittel

Tekstgjennomganger

27

29

Olsok?
Olavsdagen / Olsok – Fredag 29. juli 2016
Lesetekster:
2 Sam 23,1–4 - Å styre folket med rettferd
Apg 20,17–24 - Avskjedstalen i Milet
Evangelietekst:
Luk 22,24–27 - Hersker eller tjener
Denne tekstgjennomgang er fra arkivet.
Var første gang på trykk i NNK-4, 2013
Hva slags dag er Olsok i kirka og hva er det som skal feires i Olsokgudstjenesten? Den nylig utfasede kollektbønnen for Olsok
innledet med å takke for «budbærerne til vårt folk», implisitt
helgenkongen Olav, som en av dem som «sådde ordet, reiste
korsmerket og grunnla kirken i vårt fedreland».
En god grunn til å takke synes jeg. Hvis kirken skal finnes
hos oss, den som nærer kristentroen, så må de tegn den lever
av være tilgjengelige og synlige, det vil si ordet og korset. Disse
ytre forhold betinger troens plass i dette geografiske område
og blant de mennesker som befolker det. Evangelieteksten for
dagen fra Lukas 22, 24-27 handler om det å være tjener og var
evangelietekst også i forrige tekstrekkes første rekke. Den er
hentet fra en av samtalene Jesus har med sine disipler før han
skulle gå inn til påskehøytiden i Jerusalem. Jesus sier her til
sine disipler: «Den største av dere skal være som den yngste,
og lederen skal være som en tjener». Tjenermotivet var fremhevet også i den gamle andre rekkes tekst fra Matteus: «Den
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som vil være stor blant dere, skal være den andres tjener». Olav
feires altså i takknemlighet for de spor og tegn som grunnla
kirken her på berget og med fokus på betydningen av å være
tjener. Man fornemmer slik at tegnene knyttes til person; de
finnes ikke ganske enkelt som ord og symbol, men i kraft av
mennesker som formidler dem, og som slik er tjenere. Olav
fremstilles naturlig nok ikke som en sådan i bibeltekstene,
han entrer jo scenen lenge etter at de er skrevet. Men tre andre
personer går igjen i alle tekstene, både i dagens rekke og i den
gamle første rekke, nemlig David, Jesus og Paulus: Jesus som
den som like før han skal fullbyrde sin tjeneste ved å dø, sier
til sine disipler at den største skal være den minste og at lederen skal være tjener; Paulus som forteller om sitt eget liv som
en ydmyk tjeneste preget av tårer, lenker og forfølgelse; David
som, når han er blitt skrøpelig og merker at livet går mot
slutten, oppsummerer sin tjeneste med å henvise til det ideal
han har ønsket å leve etter og den hengivenhet han mener bør
prege en god konges regjering: «Den som styrer mennesker
med rettferd, den som rår med Gudsfrykt, er lik morgenlyset
når solen går opp, en morgen med skyfri himmel; gjennom
solskinn og regn lar det gresset gro frem av jorden.»
Det at David har en viktig plass i Olavsfeiringen er neppe tilfeldig. Han er jo den arketypiske konge fremfor noen i
jødisk-kristen tradisjon, standarden for alle senere konger i
Israel, men også typen som alle konger senere måles mot i
middelalderens og nytidens Europa: En konge som ikke bare
var den fremste hærfører, politiker og administrator, men samtidig også en ydmyk hyrde, musiker og from poet. Som den
som bringer fred, forener Israel og gjør Jerusalem til hovedstad med et fast og fornemt sted for paktens ark, blir han også
et messiansk symbol på den som forsoner folket med Gud og
bringer fred.
Om man tar seg tid til å gå litt nær- mere inn i fortellingen om
David slik den fremstilles i 2. Samuelsbok, vil man imidlertid
legge merke til at den ikke ganske enkelt er beskrivelsen av en
ydmyk og Gudfryktig idealkonge. Han starter ydmykt og gudfryktig. David hentes inn fra markene for å salves av profeten
for å bli den neste kongen, spiller harpe for å behage den nåværende kongen, slår Goliat på tross av underlegen styrke og
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opptrer rettferdig og tilbakeholden overfor Saul i kampen om
tronen. Som konge gjør han suksess ved å vinne slag og holde
landet sammen, men han gjør det med betydelige innslag av
voldelig realpolitikk.
Nedturen begynner med historien om hans fremstøt overfor
den vakre Batseba, hvor han får en ektemann drept for å røve
hans kone, for siden å lyve for Gud om saken. Men også i diverse opprør og slag, i omgangen med egne opprørske sønner
og i henrettelsene av Sauls sønner, fremstår han som en konge
med utpreget menneskelige egenskaper. Mønsteret som går
igjen er at David viser vantro og Herren straffer, før David gjør
bot og velsignelsen opprettholdes. Han fremstår som en mann
som har en plass i Guds hjerte, en som både mislykkes og
favoriseres.
Slik følger fortellingen om ham en struktur som lar Gud
komme til syne; i det som skjer i hans liv og regjering finnes
tydelige tegn på tukt og rettferdighet. I disse tegn kommer
Gud til syne som den som velger og favoriserer og velsigner,
som den som krever troskap, Gudsfrykt og rettferdighet og
som straffer synd og tilgir den botferdige. David er ikke et
veldig tydelig forelegg for fremstillingen av Olav, men visse
likhetstrekk er iøynefallende.
I Snorre fremstilles også Olav som en allsidig begavelse;
han var musikalsk, skrev poesi, mestret mange håndverk og
hadde en unik evne til å finne løsninger på praktiske problem.
Som David kombineres disse myke evnene med klassiske kongeferdigheter. Også Olav er en suksessrik hærfører som samler
riket og blir kronet i alle landsdeler. I tillegg er også Olav et
messiansk symbol, om enn på en ganske annen måte. Mens
David er forbundet med den kristne messias som mønsteret
for den forventning som får et uventet svar i Jesus, er det noe
i Olavs liv en som ligner på Jesus, nemlig at han seirer ved å
dø. Som David blir også Olav siden fremholdt som idealkonge,
nemlig Norges evige konge, han som bringer rettferdighet og
Gudsfrykt til riket og som regjerer til beste for kirken. Minst
like tydelig er en annen likhet, nemlig at begges livshistorier
er tvetydige, de er preget av realpolitisk makthevdelse i like
stor grad som av fromhet.
Etter å ha herjet og vunnet slag i England og Spania, lar
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Olav seg døpe mens han holdt fred hos hertug Richard i Normandie. Overgangen til kristentroen var antakeligvis naturlig,
siden han hadde hatt mange av sine unge år i utlandet og
derfor hadde hatt liten kontakt med Åsatroen. Når han vender
tilbake til landet, går han i gang med å bygge opp sin maktbase jevnt og trutt, samtidig som han venter med å gå i gang
med kristningen av landet.
Når Olav har etablert seg som konge for et samlet rike, er
kristningen av landet allerede godt i gang. I 1023 holder han
kirkemøte på Moster hvor han har med seg fire biskoper som
hadde fulgt med ham fra England til Norge. Avtalen som her
inngås mellom kongen og alle biskopene, var imidlertid juridisk bindende først når den var vedtatt av alle tingene i landet,
noe som lykkes etter hvert. Når det lykkes, gjøres kristenretten gjeldende i riket: Det blir forbudt å sette ut barn, treller må
kjøpes fri, flerkoneri forbys, voldtekt og kvinneran blir forbudt,
likeså inngifte, barnedåp påbys, og døde må føres til kirken og
begraves i hellig jord.
Olavs maktbase er imidlertid skjør og han må etter hvert
flykte til Russland og overlate kontrollen med riket til den
mektige danske kongen Knud (også han senere helgenkåret)
og hans allierte. Når Olav så vender tilbake til landet for å ta
tilbake kongemakten, så kommer han til et land hvor kristenretten i prinsippet er innført og som er underlagt en kristen
konge, men hvor kristningsverket antakeligvis ikke var fullført.
Olsok feires på dagen for Olavs død ved slaget på Stiklestad,
hvor Olav måtte gi tapt for trønderske krigsherrer i allianse
med kong Knud. Kalv Arneson hogg kongen i halsen, Tore
Hund stakk spydet i magen hans og Torstein Knarresmed
hogg ham i låret. Historikere mener sagaene beskriver Olavs
død som et hedensk kultdrap. Dette legger grunnlaget for
Olavs mytologiske virkekraft i et hedensk samfunn og for at
det hedenske Trøndelag kan legges under kristen kongemakt
uten kamp kort tid etter Olavs død og opphøyelse til helgen.
Kort tid etter drapet, fortelles det om en blind mann som blir
seende etter uforvarende å ha fått blod fra liket på fingrene og
kommet til å gni seg i øynene med det. Når liket et år etterpå
skal flyttes, lukter det fremdeles godt og man legger merke
til at hår og negler har vokst på det. Og når liket er begravd i
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Nidaros, springer en kilde frem fra graven med vann som har
helbredende kraft. Slik blir Olav et mektig tegn for trøndernes
øyne. Kongen som de hadde overvunnet og slått i hjel med
egen styrke, forandrer seg foran øynene på dem til et tegn
som overdøver følelsen av egen styrke og som peker på Gud og
vekker tro. Slik kunne ikke bare Trøndelag kristnes, men Trøndelag kunne selv bli til eksempel på Guds gjerninger. Adam
av Bremen foreller allerede i 1070 at Olavsfesten ble feiret over
hele Skandinavia.
I tillegg var Olavskulten sterk også i England. Det finnes et
viktig likhetstrekk med Davidsfortellingen i fortellingen om
Olav, nemlig at det som skjer i livshistoriens mangfoldighet
lar Gud komme til syne. De blir tegn som kan forankre troen
og la mennesker se noe av Gud. David og Olav (og Paulus om
man har tid) er tjenere som kan gi gode motiv og materiale til
en preken. Imidlertid bør ingen preken eller gudstjeneste nøye
seg med å peke på slike tegn og tjenere, men på ham som er
enhver søndagsfeirings årsak og innhold, nemlig Jesus. Fortellingene om kongene som viser seg å ikke være herskere, men
tjenere, er viktige i den grad de er vitnesbyrd om ham som er
tjener fremfor alle tjenere. Det er noe ved hans tjeneste som
ligner de før beskrevne, nemlig at den er et tegn som peker på
Gud og som lar Guds gjerning komme til syne; som han som
forsoner fiender og som vekker opp døde.
Kilder: Norsk Wikipedia; D.H. Farmer, The Oxford Dictionary of Saints,
Oxford 1979; The Anchor Bible Dictionary, Doubleday, 1992

Sivert Angel
Rektor, Det praktisk-teogogiske seminar
sivert.angel@teologi.uio.no
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Er vi fra eller bunder i dagens
Norge?
11. søndag i treenighetstiden – Søndag 31. juli 2016
Lesetekster:
1 Mos 21,9–13 - Isak og trellkvinnens sønn
Rom 8,1–4.14–18 - Livet i Ånden
Evangelietekst:
Joh 8,31–36 - Virkelig fri

Vi er midt i treenighetstiden, og dagens tema tar opp store og
utfordrende spørsmål rundt vår menneskelige eksistens og
identitet. Går vi til søndagens evangelietekst, er det en ramsalt
tilspisset konfrontativ setting, der Jesus ikke legger noe
imellom når han utfordrer på krevende spørsmål om frihet og
det å være bundet. Tema som en skulle tro hadde relevans i
menneskelig erfaring, uavhengig av tid.
Går vi først til lesetekstene kan vi vel se en rød tråd mellom
tekstene, at det handler om spørsmål om slektskap, og hvem
som har rett til å være en del av “Guds folk” eller “familie”.
"Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn” skriver Paulus i
brevet til Romerne. Slik jeg ser det, favner dette selve kjernen
i en evangelisk luthersk kristendomsforståelse: En blir ikke
en del av “Guds familie” eller “folk” med utgangspunkt i egne
prestasjoner eller noe som helst forankra i egen gjerning. En
kan med andre ord ikke drive seg selv til å bli Guds barn. Dette
slektsforholdet, som i evangelisk forstand gir den ekte frihet,
er det kun Gud selv som kan skape. I vår kirke knytter vi dette
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til sakramentet og barnedåpens nåde.
Det interessante med dagens tekster slik jeg ser det, er å
tørre å dvele litt rundt det motkulturelle i Jesu utfordring hos
Johannes, og ellers i tekstene rundt hva det innebærer “å høre
til i Guds familie”. Det å være troende og kristen er ikke bare
er privatsak, selv om svært mye som har med religion å gjøre,
fort blir oppfattet slik i vår sekulære samtidsklima. Er ikke
dette også en utbredt mentalitet hos altfor mange medlemmer
i vår kirke? Troen blir mer og mer privatisert, og trukket vekk
fra fellesskapet. Bibelsk sett er ikke troen noe vi har alene,
men noe vi deler med andre. Den evangeliske friheten er i sin
grunnleggende karakter motkulturell.

Overordnet setting og struktur. Tempelhøgtid og
konfrontasjon.

Settingen er en dialog mellom Jesus og jøder under tempelhøgtiden. Forskere velger ganske ulike tilnærminger i strukturering av Johannes-stoffet. Den walisiske nytestamentikleren
C. H Dodd strukturer evangeliet inn etter dialoger. Vår tekst
plasseres inni syvende og avsluttende diaologbit. Mye kunne
vært skrevet om symbolikken rundt høytiden, men mange
trekker fram vannet og en høgtid knyttet til vann, til grødeinnhøsting på høsten. Etter en tid med tilbaketrekking i Galilea,
vender så Jesus tilbake til offentlig liv, til storbyen og offentlig
fremferd i tempelet i Jerusalem. Jesus velger å gå opp til Jerusalem og knytter seg selv an til mange messianske forventninger i høytiden. Men provokasjon og konfrontasjon oppstår når
Jesus utvider dem radikalt ved å referere til seg selv. Til slutt
truer folket (“jødene”) med å steine ham, og han forsvinner
igjen fra den offentlige arena for en stund. Johannes felleskapets spisse konfrontasjoner og debatt med synagogemiljøene
danner bakteppe. Predikanten bør vite og kommunisere at
Johannes ikke sier noe som fordømmer jødene som helhet.
Evangelisten bruker begrepet i en narrativ funksjon rundt den
dramatiske oppbygningen av plottet i evangeliet (Dodd, 1968,
s.346).
Hjertet i debatten utspiller seg rundt farskap, og dermed
handler det grunnleggende om identiteten til Jesus og identiteten til de som utfordrer ham. Referansen til Abraham trek-
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kes tidlig frem. Den åpner med at Jesu utfordrer jødene med at
de som tror på ham, vil fortsette å tro på hans ord, og de vil da
kjenne sannheten og bli fri. ( v31.+32) (Culpepper, 1998, s.171).
Robert Kysar peker på det språklige her; mulig oversettelse
er “som hadde begynt å tro på ham”. Men det skaper et paradoks uansett. De samme som tror på Jesus opponerer mot
ham. Noen hevder derfor at dette er et tillegg. Uansett så innehar de en tro som er mindre enn det Johannes karakteriserer
som den ekte kvalifiserte tro. Det tydeliggjøres videre i det å
forbli i ordet. Hos Johannes innebærer dette ekte disippelskap. Å
åpne for sannheten er å åpne opp for åpenbaringen, som står
rett foran dem; Jesus selv og hans ord. ”Å kjenne“ refererer ikke
først og fremst til noe kunnskapsmessig kognitivt, men heller
til noe relasjonelt og personlig. Sannheten hos Johannes er
svært spesifikk og lite generell. Det er innholdet og betydningen
av Guds åpenbaring. Åpenbaringen frigjør den troende fra
en falsk sjølforståelse, som er fra “verden” og også “mørket”. I
johanneisk språkbruk er det å være “fri” synonymt med “evig
liv” og “frelse”. Videre følger sjølforsvar fra Jesu motstandere,
der de avviser at de er slaver, siden de er Abrahams etterfølgere. “Jødenes” grunnleggende feil, er antakelsen om at nasjonal identitet i seg selv gir frihet. ( v.33). Jesus avviser ikke det
biologiske fakta, men peker på at de “åndelig sett“ ikke tilhører
“stamtreet”.
v.35 er det som vi kan hende kan kalle en “mini-lignelse".
Poenget er nok at slaven ikke har en naturlig plass i husholdet, men Sønnen alltid har det. Jesu motstandere er det stikk
motsatte av hva de hevder, ikke barn, men slaver. Og Jesus selv
alene er den ekte etterfølger av Abraham (Kysar,1986,s.140).
C. K Barrett referer nettopp til kollega Dodd og hans karakterisering av tekstavsnittet som "a locus classicus av Johannine
theology" (Barrett,1978, s.334). Den logiske tankerekken kan
utledes som følgende: Gjennom Jesus er sannheten gjort kjent
til mennesket, og gjennom sannheten setter han mennesket
fri. Dette fører opp til hovedtema der Jesus og de rundt ham
blir kontrastert.
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Å forbli i Ordet er kallet til ekte disippelskap. Kimen
til motkulturell samfunnskritikk?

Selv om avstand i kultur og tid er stor, vil jeg si at teksten
fortsatt rører ved viktige tema i vår samtid, og kan ha potensielle muligheter til aktuell motkulturell samtidskritikk fra
predikanten. Men kunsten er å klare dette, samtidig uten å bli
lovisk fra prekestolen. Dette er helt klart en krevende balansegang for den som preker. Inkludert meg selv. For jeg rammes jo selv tydelig av den evangeliske kritikken mot vår tids
frihetsbegrep.
Kanskje må vi i kirken se at vi trenger dette vel så mye selv
for å bli mer evangelisk relevante? Kirken kan ikke bare utfordre på sosialetikk, men også på en breiere forståelse av den enkelte troendes oppfølging av sin kristentro i praksis. I så måte
kan kritikken rettes vel så mye innover, som utover til kirkens
randsoner.
I vårt liberale vestlige rettssamfunn setter vi frihetsnormer
høyt. Og det er vi stolt over, så lenge friheten verner om viktige
anliggender som menneskeverd nedfelt i menneskerettighetserklæringen. Verdier som vi som samfunn med rette verner
om.
Det moderne individualiserte kapitalistiske samfunn skaper
ensomhet og kjedsomhet. Og en evig jakt etter nye opplevelser eller ting. En egosentrert frihet skaper tomhet og dermed
(paradoksalt) en ufrihet. Vi som kirke evner ikke i tilstrekkelig
grad å kommunisere radikalt motkulturelt til dette.

Ønsker egentlig vi mennesker i dagens Norge den
radikale frihet evangeliet gir?

Et krevende spørsmål for oss som kirke, som ofte er redd
for å støte. For hvis vi skal føle vi trenger den frihet Jesus gir
gjennom sin frelse, må vi jo forstå og tåle å høre om vår egen
grunntilstand, slik Bibelen beskriver det. At synden er at vi er
adskilt fra Gud, og at det er ingenting vi sjøl kan bidra med for
å forbedre dette. Men vi hevder ofte at vi er syndfri og kan frelse oss selv. Dette er nyliberalismens og markedets språk. Vi
konkluderer at det ikke er noe galt med oss, vi er ikke bundet.
“Jødene” hevder biologisk arverett til Guds familie, gjerne
eksklusivt. Men Jesus avviser dette som irrelevant. Det relevan-
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te er hvordan Jesu egne ord finner praktisk og konkret uttrykk
i deres eget trosliv. Jesu kritikk til oss i dagens Norge er like
radikal. Vi kan ikke påberope oss en kulturell kristen tilhørighet, uten at det merkes i levd liv. Er vi villig til dette egentlig?

Vi er ikke skapt til å frigjøre oss sjøl, men å bli frigjort utenfra oss sjøl.

Vi er ikke spurt i den kristne tro om å frigjøre oss selv. Det moderne vestlige mennesket, også vi i Norge, trenger kanskje mer
enn noen gang før en Frelser og Frigjører utenfra, som kan
frelse oss fra det ubarmhjertige i intenst selvrealiseringsmas.
Det viktigste evangeliske anliggende denne dagen blir kanskje tydelig å annonsere at Jesu frigjøring fra dette destruktive
i samtidskulturen, og dermed oss selv, er gitt en gang for alle,
her og nå. Så kalles vi til radikalt disippelskap. Og det er ingen
fordømmelse, fordi friheten allerede er gitt. Og troen kan ikke
leve alene. Derfor kalles vi til fellesskap, ikke individualisme.
Kirken er der hver søndag, uka gjennom og kaller oss sammen.
En sann evangelisk oppgave for DnK fremover, er å ta sin
oppgave som (motkulturelt) salt i Norge på alvor. Vi må tørre å
utfordre til engasjement, (å forbli i ordet) på bakgrunn av at vi
tar medlemmer på alvor. Jeg er redd at hvor ikke dette gjøres
med evangelisk frimodighet, blir vi irrelevant på sikt. Noen vil
selvfølgelig bli støtt. Slik er evangeliets natur, og slik vil det
være så lenge evangeliet forkynnes i hele sin bredde fra kirken.
Mulige salmer: 345 Å, kor djup er Herrens nåde
395 Som toner i en evig sang
340 Guds Sønn har gjort meg fri
378 Da Jesus satte sjelen fri
690 Reis deg, Guds menighet
670 Til kjærleik Gud oss skapte
727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde
Litteratur:
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En kvinnelig misjonær ved
Sykar
12. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. august 2016
Lesetekster:
4 Mos 13,17–27 - Moses sender ut speidere
Rom 1,16–17 - Guds kraft til frelse
Evangelietekst:
Joh 4,27–30.39–43 - Kvinnen som vitnet

Sychar byen med brønnen

I 2013 var jeg så heldig å få være med prestekollegaer og biskop
i Oslo på tur til Israel. Og vi besøkte denne kilden, Jakobskilden som Jesus hvilte ved. Vi befinner oss midt mellom Nazaret,
Galilea og Jerusalem i fjellområdet i det gamle Samaria. Nå
bedre kjent som Vestbredden. Byen Sykar finnes ikke mer,
men det gjør derimot Nablus, en av de palestinske byene på
den okkuperte Vestbredden. Over kilden til Bir Ya’qub står det
en ortodoks kirke. Og i underetasjen er kilden.
Helt tilbake til 300 år etter Kristi fødsel har dette stedet
vært kjent som stedet hvor Jesus og kvinnen møttes. Et viktig
pilegrimssted og dåpssted for de første kristne. Kirken har en
praktfull hage rundt seg og er godt ivaretatt. Det absurde slik
det ofte er i Israel, er at på den andre siden av veien er murene
og porten inn til en av de største flyktningeleirene som ble satt
opp av FN for å gi palestinske flyktninger fra Jaffaområdet et
midlertidig sted å bo i begynnelsen av 1950 årene. Flytningeleiren rommer nå 30000 mennesker. Det foregår en del hjelpear-
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beid der, og det er skole for barna. Men det er et lite område
hvor folk bor tett. Arbeidsløsheten er stor og håpløsheten enda
større. Vi besøkte ikke flyktningeleiren dessverre. Men det
gjorde et sterkt inntrykk å se den. Kjøre og gå gjennom sperringene, se de bevæpnede israelske soldatene og vite at vi
drar i Jesu Fotspor. Kjenne på spenningen, uretten, frustrasjonen, mistenksomheten på begge sider. Hvordan hadde
samtalen ved brønnen hørtes ut i dag?

Teksten

Det er altså et utsnitt av en tekst vi får som prekentekst. I
forkant er det en spennende dialog mellom Jesus og denne
samaritanske kvinnen. Hun tør å svare tilbake og derfor blir
det en samtale som ender med at Jesus ser og bekrefter henne
og hennes liv som en kvinne med en spesiell skjebne. Fem
menn har du hatt og han du har nå er ikke mannen din. Hvem
var hun? Mulig en som var rammet av det utrolig urettferdige
systemet fra patriarkalsk tid der en kvinne ikke rådet over
seg selv, men tilhørte en mann. Om det var sin far, bror eller
ektefelle. Døde ektefellen gikk man som enke i arv til neste
bror, og så videre til alle brødrene var borte. Først da var en på
en måte fri. Men bare om en hadde noe å leve av. Å stå uten en
storfamilien var slett ikke enkelt. Det var jo ment for å beskytte de svakeste, de eldre og barna og kvinnene. Men det må ha
vært mange tunge skjebner. Det er ikke for ingenting at profetene ber om at folk må bry seg om de farløse og enkene.
Uansett hvem hun nå var, hun blir en annen etter møtet
med Jesus. For Jesus ikke bare bekrefter hennes liv. Han sier
også til henne at han er Messias. I vers 26, rett før vår tekst
begynner. Underlig at det ikke er med. Det er jo det som gir
mening til det som skjer videre. Disiplene kommer, avbryter
de to og undrer seg over at Jesus står her og snakker med
denne personen av "feil" etnisitet, kjønn og stand. Men det
nydelige er at de ikke stiller noen spørsmål. De har vel reist
såpass lenge sammen med Jesus at de skjønner at han tar inn
hos hvem som helst bokstavelig talt. Prostituerte, tollere,
syndere og syke. Alle de som ikke ellers slipper inn i helligdommen og i det gode selskap. Det nydelige er at kvinnen lar
vannkrukken sin stå og løper tilbake til byen og forteller om
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Jesus. Kom å se en mann som har fortalt meg alt det jeg har
gjort! Han skulle vel ikke være Messias?
Så kommer det en ordveksling mellom Jesus og disiplene
som er tatt bort i søndagens prekentekst. Jesus snakker til
dem på samme måte som til kvinnen. Jeg har mat å spise dere
ikke vet om, sier han til dem. Til kvinnen sa han: Om du hadde kjent meg hadde du bedt meg om å få drikke, for jeg har
det levende vann. Det er fascinerende at Jesus behandler dem
likt, og det sier noe om hvem han er og hva slags plass han gir
også kvinnene. Disippelens plass. Ikke bare tilhøreren, men
lærlingen, den som fikk sitte ved mesterens føtter.
Så kommer slutten av teksten og der i vers 39-42 får vi se
resultatet av kvinnens tro og misjonering. Folk strømmer til
Jesus fra byen. De er så ivrige og så mange står det, at Jesus
blir der i to dager. De inviterer han inn. De lytter og lærer. Og
kvinnen gis en annen rolle enn den uheldige enken uten egen
mann. Hun er nå blitt en som fører andre til tro. En disippel.
Og de sier til henne står det: "Nå tror vi ikke lenger bare på
grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser".

Viktig tekst

For meg som kvinne og prest er dette en viktig tekst. Den er en
av tekstene som aller sterkest legitimerer kvinnenes plass i kirken. Hun ble tatt på alvor og gitt en oppgave slik de 12 ble det.
Marta og Maria ble tatt alvor slik som broren deres Lasarus
ble det. Jesus gjorde ikke forskjell. I dag er det lett å ta for gitt
hvor radikalt det Jesus stod for faktisk var. I landet hvor han
selv gikk fysisk, kan vi se at ordene hans fortsatt har frigjøring
i seg. Der hvor folk lever så delt på grunn av etnisitet og ikke
minst tro. Men også hos oss der frykten får folk til å ville stenge grensene. Ved å finne tilbake til evangeliet skjønner vi at det
ikke er for de stengte rom, for den lille flokk. Vi må ut. Vi må
se og vi må være med å bygge fellesskap hvor ordet kan sås og
gro, Gud til ære og oss til gavn, som det heter.
Det å være en disippel i dag er på noen måter lik hvordan
det var i urkirken. Det er mange ulike oppgaver som skal
fylles. Luther sa i sin katekisme at enhver hadde en oppgave
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å fylle i sitt yrke, på sitt sted, om det er som lærer eller elev,
butikkmedarbeider eller sjef, prest, kirketjener eller menighetsmedlem. Vi er avhengige av hverandres innsats for en levende
kirke. Og med vanskelige økonomiske tider innad i kirkene
våre, ser vi hvor sårbar de ulike felleskapene er når nøkkelpersoner blir borte og stillinger forsvinner. Likevel er kirken mer
enn menneskene i den. Kirken har overlevd mer på tross av
enn på grunn av menneskene i lederposisjoner mange ganger.
Uten Guds nærvær fra kildene utenfor oss selv, hadde det ikke
vært en kirke.
Kirken er hele tiden i forandring. Den speiler tiden vi lever
i og folks tro. Og derfor kan også vi bidra til å bygge Guds rike
og vårt fellesskap videre med stadig nye disipler. De fleste
av oss er fastboende sympatisører, medlemmer er mer eller
mindre aktive i menighetene. Og innad hos oss er det viktig å
holde fast på enhetstanken. Vi er et mangfold, som har en tro,
en Gud, en dåp og en kirke. En kirke vi kan være med å gi stor
takhøyde. For vi har jo å gjøre med Gud. Og Gud er større enn
de ord vi bruker om Gud selv.
Salmeforslag
532 Guds kirkes grunnvold ene
319 Lær meg å kjenne dine veie
734 Guds kjærleik er som stranda og som graset
618 Vi er et folk på vandring
854 No stig vår song
897 Å denne kilde
Hanne Kleveland
Prest, Grorud menighet
hk667@kirken.no
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Sortering:
Tjenere, ledere, venner
13. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. august 2016
Lesetekster:
2 Mos 18,13–24 - Jetro gir Moses råd
Apg 6,1–7 - En ny tjeneste i menigheten
Evangelietekst:
Joh 15,13–17 - Jeg har satt dere til å bære frukt
Denne søndagens tekster henger sammen på et vis, men samtidig er det ulike problemstillinger som løftes fram; her er det
eksempler på en ordnet tjeneste i et samfunn/en menighet,
men på den annen side er det ulike tjenester;
•

tjenere (diakoner), som skulle ta seg av de praktiske utfordringer (tjeneste ved bordene) i menigheten slik at apostlene kunne konsentrere seg om forkynnelsen og bønnen;

•

ledere (dommere), som skulle ta seg av lov og orden blant
israelittene på vandring i Sinai;

•

venner (apostlene), som er utvalgt til å formidle Guds bud;
nemlig kjærlighetsbudet.
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Her må man gjøre noe valg!

Teksten fra 2. Mosebok gir mulighet for å gå inn i spørsmål om
rettferdighet og fordeling av goder i samfunnet. Temaer som
lov & orden, korrupsjon, rettsstat, økonomi med mer .
Teksten fra Apostlenes Gjerninger gir mulighet til å gå inn i
spørsmål rundt diakoniens historie, betydning og aktualitet.
Evangeliet i handling, sosialt engasjement, nestekjærlighet,
kampen for skaperverk og rettferdighet i verden.
Teksten fra Johannes evangeliet gir mulighet for å gå inn
i kjærlighetsbegrepet; ”ingen har større kjærlighet en den
som gir livet for vennene sine”. Hva slags kjærlighet er dette?
Kirkens oppdrag er å formidle denne kjærligheten; elsk hverandre! Hver for seg gir dette nok å preke om!
På den andre siden kan man også sette disse i en sammenheng; forkynnelsen av ordet, tjenesten for trengende og
kampen for rettferdighet – tre viktige dimensjoner i kirkens
oppdrag.

Valg: Det sanne vintreet

Mitt valg ville være å ta utgangspunkt i lignelsen i Johannes 15
og forsøke å komme nærmere betydningen og konsekvensen
av kjærlighetsbegrepet; gi sitt liv for venner? Er det forventet?
Ikke lengre tjenere (slaver), men venner? Utvalgt til å bære
frukt? Hvilke frukt? Utvalgt? Er det bra? Få det vi trenger?
Mange spørsmål å rydde opp i før jeg kommer videre….
Så vil jeg spørre: Hvordan skal vi forstå lignelsen om Det
sanne vintre? Henger den sammen, eller halter den?

•

Lignelsen - aktørene:

•

Vinbonden = Far, Gud, Herren

•

Vintreet = Kristus , Jesus   = Guds kjærlighet = gi sitt liv for
sine venner         

•

Vingrein = venner, disipler (ikke slave/tjener)

•

Frukten/Druene = nestekjærlighetsbudet
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I Matteus 20 får vi lignelsen om arbeiderne i vingården. En
lignelse som handler om Guds omsorg for mennesker og en
rettferdighetssans som kolliderer med menneskets ego. Her i
Johannes 15 får vi lignelsen om Jesus som det sanne vintreet –
formidler av kjærlighetens kilde. Gud er også her vinbonden,
men her er det vindruene som er bilde på frukten, nemlig
vennene, disiplene, kjærligheten. Johannesevangeliet har ikke
noe om nattverden slik de synoptiske evangeliene har, så er
dette kapitelet et bilde på nattverdens mysterium? Forholdet
mellom Kristus og hans disipler er som vintreets forhold til
greinen. Uten vintreets kraft og greinene som er koblet til
treet, blir det ingen druer. Er dette myntet på nattverdens vin?
Forklaring på hvorfor vin og brød blir delt i menigheten?
Uansett kan det synes som om Johannes her beveger seg
inn i evangeliets dypeste mysterium; en kjærlighet som til og
med er villig til å gi sitt liv for sine venner. Større kan Johannes
ikke forestille seg det. Poenget her er ikke om dette faktisk er
det største uttrykk for kjærlighet, men at Johannes ser det slik,
og at han med dette vil si noe fundamentalt om den kjærlighet
han har møtt i Kristus. Denne kjærlighet har gjort noe med
han. Jesus har gitt ham et bud som må følges for at de to skal
ha noe felles; nemlig ‘Elsk hverandre’. Dette er evangeliets
kjerne, kan man få inntrykk av. Å tro på Jesus handler i sin
essens om å tro på den kjærlighet som er villig til å gi sitt liv
for sine venner. Å bli i Jesu kjærlighet er det samme som at
druene blir hengende på vintreets greiner slik at krafta/safta
fra vintreets stamme kan få druene til å bli søte og modne!
En selvoppofrende kjærlighet kan problematiseres dersom
dette er noe man forventer at alle skal være i stand til, eller at
det stilles som et krav for å kunne bli i Kristus. Men dersom
det sees i lys av den situasjonen de første kristne menigheter
i Romerike og Palestina befant seg i, var nok martyriet et ikke
helt ukjent fenomen. At man faktisk kunne risikere å bli forfulgt og drept for sin tros skyld. I en slik setting er det mulig
å se for seg at det å gi sitt liv for å beskytte sine venner, hadde
en viss berettigelse – og ble sett opp til som noe edelt. I Norge
er vi spart for dette i dag, men i mange land er det fortsatt slik
i dag at man blir drept for sin tros skyld, eller etnisitet, kjønn,
legning, politisk oppfatning etc…. Vanskelig å sette seg inn i

48

Tekstgjennomganger

om man ikke har opplevd det. Denne forestillingen og tanken
er overførbar på påskens evangelium.
Den som har gått gjennom vingårdene i Sør Frankrike om
våren, har sett vintrærne stå rad i rad uten blader, uten druer,
ja, det ser egentlig nokså dødt ut. Men når varmen kommer i
april, spirer bladene, eller greinene med blader på, ut av den
deformerte stammen. Etter hvert kommer små blomster som
igjen knopper seg til druer. Det er vinbonden som klipper vintreets greiner slik at de best mulig bærer frukt. Det kan ikke
være for mange på hvert vintre. De må stusses for å gi optimal
frukt. Her er det ikke snakk om at greinene går sine egne veier,
dvs forlater vintreet. Det er vinbonden som sorterer og lar de
greinene som lover best, få vokse og utfolde seg.
Med andre ord; det er vanskelig å bruke alle sider ved denne lignelsen – det sanne vintreet. Det viktigste er vel å trekke
fram sammenhengen mellom vintreet, greinene og druene/
frukten. Den saften som vintreet trekker opp av det karge
jordsmonnet, er bilde på kjærligheten – Guds kjærlighet (som
kan synes å ha like kummerlige kår som vintreet?) – som vi
er fullstendig avhengig av dersom vi skal kunne bidra positivt
inn i en verden full av urettferdighet, lidelse og nød.

Koblingen til de andre tekstene: Frukten

Hvordan går det an å koble evangelieteksten til de to andre
tekstene fra 2.Mosebok og Apostlene Gjerninger? Selvsagt går
det an, men det kan oppleves noe søkt. Men vi kan jo spørre;
er diakonien (Ap.gj) og rettferdigheten (2.Mos) et tegn på den
frukt som er båret av denne kjærlighet som Gud gjør tilgjengelig for mennesker gjennom Jesus? Bærer troen først frukt når
den blir synlig i tjeneste og rettferdighet? Er det slik at uten
disse aspekter, så blir troen tomme ord og fantasier? Å holde
hans bud er det samme som å bli i hans kjærlighet; og budet
som trekkes fram er; Elsk hverandre!
Johannes er også i sitt øvrige forfatterskap opptatt av sammenhengen mellom tro og handling:   1. Johannes brev kap 3,
17: ”Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker
sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha
Guds kjærlighet i seg? 18 Mine barn, la oss elske, ikke med
tomme ord, men i gjerning og sannhet.”
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Det er ikke sikkert alle prekener skal ha en konklusjon, men
det kan være greit å ikke ende opp i uføret! Dersom kjærligheten blir et nytt krav – og ikke en mulighet – kan man fort
havne i fariseernes grøft med dobbeltmoral og selvgodhet. Å
formidle Guds kjærlighet som en mulighet, en frihet og ikke
et nytt åk, er en kunst. Det er i alle fall viktig at fordømmelsen
ikke får plass, selv om det kan være vanskelig nok når man
leser Johannes evangeliet og hans brev….
Men det går an å løfte fram diakonien som en nødvendig
del av enhver kirke som ønsker å bære frukt i den forstand at
man bidrar til å lindre nød, arbeide for rettferdighet, verne
skaperverket og dyrke nestekjærlighet. Den norske kirkes definisjon på hva diakoni er, er egentlig veldig bra. Ta den fram
– og gjerne hele diakoniplanen – og inspirer til engasjement for
din neste!
En biskop jeg møtte i Johannesburg, Rev Malusi, i februar,
sa: Det er tre stadier i den religiøse evolusjon; det første er
den religion jeg har fått overlevert fordi den alltid har vært
der – jeg holder meg til det kjente og underordner meg det;
det andre stadiet er den religion jeg tilegner meg for å få det
beste ut av livet – tror jeg godt nok og riktig, vil jeg ha det godt,
bli rik, velsignet, lykkelig o.l.; det tredje stadiet er den religion
som spør hva må jeg/vi tro på og gjøre for at min neste og den
fremmede skal ha det minst like godt som jeg. Biskopen mente at Jesus prøvde å formidle det siste stadiet…
Jeg har tenkt mye på disse stadiene siden februar….
Salmer:
670 Til kjærleik Gud oss skapte
651 Kjærlighet fra Gud
233 Kjærlighet er lysets kilde
616 La din vingård bære frukt
Steinar Eraker
steinar.eraker@bymisjon.no
Bymisjonsprest i Oslo,
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Hva er kjærlighet?
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 28. august 2016
Lesetekster:
Rut 1,7–11.16–19a - Rut og No'omi
1 Kor 13,7–13 - Størst blant dem er kjærligheten
Evangelietekst:
Joh 15,9–12 - Som jeg har elsket dere

Tekstene for 15. søndag i treenighetstiden inviterer til refleksjoner omkring fenomenet kjærlighet som kjernen i etterfølgelse (“som jeg har elsket dere...”) og som fenomen (“størst
blant dem”). Mine innspill til fortolkning og forvaltning av
disse tekster er denne gangen generelle. Jeg ønsker å sette
søkelys på kjærlighetssyn generelt (å være menneske) og etterfølgelse spesielt (å være kristen). Begge deler styrer vårt felles
liv i gravferder, vielser, gudstjenester, i samtaler før og etter, i
forbifarten.
Som innspill - og forhåpentligvis inspirasjon - vil jeg derfor
presentere noen tenkere og noen tanker om kjærlighet.

Aller først noen spørsmål til bevisstgjøring:

Hva betyr det for deg - sammen med andre individer, grupper,
samfunn, for verden og kosmos - at “størst blant dem er kjærligheten”? Enhver kulturs selvforståelse hviler på en grunnleggende kjærlighetstenkning. Derfor er svaret på et slikt spørsmål så skjebnesvangert i forvaltning av livskraft, dødskraft,
krenkende og oppreisende kraft.
Hvilke teorier om kjærlighet støtter du deg til og taler du ut fra,
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i omgang med tekst, rom, mennesker og natur? Kirken har alltid påberopt seg kjærlighet som aksiomatisk: Gud er kjærlighet. Men teorier om kjærlighet har samtidig vært mangelfulle
og det har vært hard strid om hva kjærlighet er, hvor grensene
går, og hvordan vi identifiserer kjærlig kraft. Å tale om, ut fra,
og inn mot kjærlighet, er en kunst som berører alt liv.
Roland Barthes skriver i sin bok Kjærlighetens forrykte tale,
at kjærlighet er en forsømt diskurs i dag, til tross for at alle
snakker høyt om den i alle slags medier. Samtidig er det slik at
kjærlighet i akademiske rom har fått en merkbar fornyelse, og
kjærlighetsforskning finner ofte felles, tverrfaglige referansepunkter. Det er en grunn til at mange går til litteraturen for å
finne god (nok) kjærlighetstale. Roland Barthes er et av mange
eksempler på en som beskriver kjærlighetens styrke, dilemma,
forvirrende utfordringer og skjebnesvangre perspektiv slik at
en kjenner det i kroppen når en leser. Mange av oss utfører
vårt daglige arbeid i et felt hvor det å snakke sant og skapende
om kjærlighet er en betingelse for å gjøre det vi skal.
Pitirim A Sorokin (1889-1968), en av grunnleggerne av sosiologi som vitenskap, var kjærlighetstenker. I boka The Ways and
Power of Love undersøker han kjærlighet som grunnleggende
samfunnskraft. Han påstår blant annet at hvis den vestlige verden hadde vært like nøye i sin forskning av kjærlighet som den
har vært i f eks biologi, fysikk og kjemi, ville de nødvendige
nyanser og den skjulte kraft som stadig finnes i kjærlighetens
uendelig store verden, frigjøres bedre og komme til syne som
kompleks og revolusjonerende kunnskap om liv og samfunn.
Det ville fått politiske og forvaltningsmessige følger i stort
format slik han så det.
Andre kjærlighetstenkere og teoretikere i vestlig tradisjon
er f.eks N.F.S. Grundtvig, Walter Schubart (Erotikk og religion),
Teilhard de Chardin (Det guddommelige miljø), Toyohiko Kagawa (Love, the Power of Life) og Anders Nygren (Eros og Agape).
De er alle - mer eller mindre - opptatt av natur, kultur, religion
og relasjoner på alle nivå: individ, samfunn, kosmos. Anders
Nygren, som fortjenstfullt har undersøkt vestlig kjærlighetstenkning omkring agape og eros, med alle komplekse varianter, forblir tro mot forestillingen om at agape, guddommelig
kjærlighet, har en annen rot enn eros, menneskelig kjærlighet.
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Store deler av klassisk, kirkelig praksis har Nygrens grunnsyn
som utgangspunkt, selv om mange trekker det i tvil i våre
dager. De andre eksempler på kjærlighetstenkere (Grundtvig,
Schubart, Chardin og Kagawa) tar direkte og indirekte oppgjør
med at hellig og alminnelig kjærlighet har ulike røtter. De er
samstemte i synet på at dette syn ikke bare er kroppsfiendtlig,
samfunnsfiendtlig og forførende, men direkte skader menneske og natur som virkelighetsbeskrivelse. Bruk og misbruk av
kjærlighet, perversjon og overdrivelser er noen av de språklige
verktøy som må brukes for å vurdere hva som er godt og galt.
Det gjelder derfor både om allmenn tale om kjærlighet (størst
blant dem) og spesifikk, kristen tale (som jeg har elsket dere...).
Jeg vil gi noen eksempler på hva disse tenkere sier om kjærlighet, og vise hvor radikalt kjærlighetstenkning kan utfordre.
Har Toyohiko Kagawa ( japansk evangelist, slumarbeider,
kooperativ-forkjemper, frigjøringsteolog, misjons-venn og Norges-venn, tre ganger innstilt til Nobels Fredspris og en gang til
Nobels litteraturpris) f eks rett i at kjærlighet er “den ultimate
religion”, og siste stadium i en utvikling med ulike nødvendige billedknusinger - i Jesu navn - ? Et av de viktigste fokus
i Kagawas globale og lokale tenkning var å endre den økonomiske verdensorden for å oppnå fred og framgang i Japan og i
resten av verden. I den sammenheng viser han blant annet til
Grundtvig som folkelig leder (dannelse og kristen spiritualitet)
som forutsetning for den kooperative organisering av jordbruket i Danmark.
Bare slik kunne landet fornyes, påpeker Kagawa. Han var
selv leder for den kooperative bevegelse innen industri og
jordbruk i Japan. Slik kan han formulere seg med hensyn til
hva kjærlighet betyr i en verden som skal utvikle seg videre for
å være tro mot evangeliet:
Kjærlighet er Guds aller helligste. Kjærlighet er min helligdom - i
fabrikken, på jordet, i bygatene; på soverommet, kontoret, kjøkkenet, sykerommet. Jeg har min helligdom overalt hvor jeg beveger
meg i universet. Hvor kjærlighet er, er Gud. Kjærlighet er den
sikre vår. I kjærligheten finnes ingen sekter. Buddhister, muslimer,
kristne, - disse er ikke divisjoner i kjærlighetens rike. Kjærlighet
frelser alle. Kjærlighet er den siste og endelige ikonoklasme. Kjær-
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lighet er den ultimate religion. Ikke klassifiser meg ved trosbekjennelse: jeg tilhører bare kjærligheten. Jesus har lært meg dette.
Jesus sa aldri at mennesker skulle vurderes etter deres trosbekjennelse. Kjærlighet er den ultimate åpenbaring, den endelige helligdom. Bare overfor kjærlighet bøyer jeg meg i ydmyk ærbødighet.
(fra “Epilog” i boka Love, the Power of Life, Tokyo 1924).
Hvis du mener Kagawa her går for langt og visker ut vesentlige
skiller, hvor går dine grenser, og hvordan ser din grunnmodell
ut med hensyn til det viktigste kjennetegn på sann kristendom; kjærlighet? Hva betyr ditt grunnsyn for de handlingsalternativer kirken og kristne har i dag?
Har Grundtvig rett i sine betraktninger når han f eks sier:
Kjærlighet er lysets kilde,
kjærlighet er livets rot ?
og ved hjelp av disse påstander begrunner sin guds-tale:
derfor er Guds råd så milde,
derfor er Guds Ånd så god?
Eller når han i en preken på skjærtorsdag i 1853 sier:
Overalt, hvor Menneskehjertet levende rører sig, veed det med sig
selv, at Kiærlighed, opriktig og uforkrænkelig Kiærlighed, er det
eneste, som virkelig og varig kan forene Menneskehjerter. Men for
saa vidt som denne Kiærlighed er tilstæde som Kraft, da forener
den ogsaa Hjerter, da gør den, som hos Moder og Barn, hos kærlige Ægtefolk og trofaste Venner, i Sandheden to til eet, og kunde
lige saa godt gøre Tusinde og Utallige til eet, naar den kun var ens
sand, opriktig og stærk hos dem alle.
Grundtvig omtaler både foreldre/barn-kjærlighet, erotisk kjærlighet og venne-kjærlighet som det å “gjøre to til ett”. Disse
relasjonsmodeller er utgangspunkt for uendelige utvidelser,
avhengig av måten og graden av kjærlighet (“naar den kun var
ens sand, opriktig og stærk”). Er dette en kjærlighetens kooperativ-tanke på samfunnsnivå ut fra modellene i de primære
relasjonsmodeller?
I Grundtvigs univers går utviklingen mot et evig, godt mål
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(himmel). Kjærlighet er den ultimate livskraft, en hellig kraft,
Guds kraft. Derfor kan han utlede logikken som vi ser overfor,
og forestille seg den som politisk prosjekt på ramme alvor.
Livet - mennesker i verden og kosmos - har et mål, drevet av
kjærlighet som skapende kraft, utviklende kraft og endelige
mål. Slik skildrer han menneskeheten og kosmos sitt endelige
mål i siste strofe av I al sin Glans nu skinner Solen:
Vor Gud og Fader uden lige
Da blomstrer Rosen i dit Rige
Som Sole vi gaa op og ned
I din Eenbaarnes Herlighed
Thi du for Hjertet, vi gav Dig
Gav os med Ham dit Himmerig
Kjærlighet som makt er et forsømt tema. Ofte settes ordet
kjærlighet opp mot makt som motsetninger. Det blir feil. Kjærlighet er den største makt som finnes, god makt. Ond makt er
det motsatte. Det er ofte ekstremt vanskelig å skille mellom
godt og ondt, sant og falsk. Samtidig som det er enkelt, sier
Grundtvig. En kjenner det (det kan kjennes i Guds fred). I mitt
doktorarbeid om Grundtvigs salmer (“Kjærlighetens makt,
maskerade og mosaikk. En lesning av Grundtvigs Sang-Værk
til den Danske Kirke”) forklarer jeg f eks kjærlighet som “makt”
slik:
Kjærlighet som maktfullt fenomen, som hellig, er Grundtvigs fokus, ikke dens idyllisering, idealisering eller dens religiøse renhet;
selv om hans tekster er fulle av idyll, forestillinger om det fullkomne og Guds rene godhet, sannhet og skjønnhet. Han beskriver i sine salmer menneskets forhold til makt og maktene, hvor
kjærlighet symboliserer den ultimate livsbetingelse som makt.
Grundtvig tenker og skriver i erfaringsrelaterte kategorier (bilder)
sterkt knyttet til imitasjon og imaginasjon. Han la derfor vekt
på at det menneske som forholdt seg til maktene også inkluderte
kvinnen og barn/gamle på en måte som fundamentalt rokket ved
menneskebegrepet og ved gudsbegrepet. Å betrakte mennesket
og maktene som kjønnet, prosessuell virkelighet eller ikke gjør en
stor forskjell.

56

Tekstgjennomganger

Det er svært kort vei fra Grundtvigs univers til Elias Blix sin
vårsalme “No livnar det i lundar”, f eks i følgende strofer:
Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar,
ein betre vår eingong.
Då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge,
skal lova Herren vår.
Underforstått: slik vi kjenner på kroppen “lengting, liv og
song” om våren, slik elsker Gud, og gjennom disse erfaringer
“lover” nettopp de vår-yre erfaringer - noe mer. Den menneskelige erfaring og naturen står ikke i motsetning til, men som
forsmak på dette “mer”. De er av samme rot og vesen. Altså:
slik som; bare enda mer. Derfor kan salmen kulminere med et
mål som følger av allmenn erfaring - fordypet og utvidet med
en størst mulig grad av hellighet -:”med kjærleik heil og klår”.
Det er ikke en splittet eros/agape-tenkning som ligger under
her, men et komplekst mønster av hellig og alminnelig kjærlighet med natur som sentral kraft og virkelighet, som endelig
forløsning.
En av mange som har tatt kjærlighetstenkning inn over seg,
er teologen Sallie Mc Fague.
I boka Modeller af Gud (dansk oversettelse), viser hun hva et
oppgjør med et splittet syn på kjærlighet får å si for vår tale
om Gud som kjønnet tale (Gud som elsker, venn og forelder)
knyttet til natur, verden, mennesker og relasjoner. Hun var en
av de første som gjorde økoteologi allment tilgjengelig (The
Body of God).
Det er ikke tvil om at kristendom - i en sum - er både
fredens og kjærlighetens evangelium.
Men det er store, åpne og underbelyste spørsmål om hva slags
kristendomsforståelse og kjærlighetsforståelse som styrer
enkeltmennesker, kirkesamfunn og vår forvaltning av kirkens
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arv og skatt i verden.
Hva sier du om kjærlighet i lys av tekster, egen erfaring og
hovedsyn på hva det betyr at Gud er kjærlighet, at størst blant
dem er kjærligheten, og at vi skal elske hverandre som Jesus har
elsket oss?
Eller: Hva slags grunnsyn på kjærlighet kommer til syne i
din forvaltning av f eks dagens tekster?
Hva betyr det at kjærlighet - som hellig virkelighet - har det
første og siste ord i ditt liv og din oppgave som tekstfortolker,
ritual-leder og medaktør i ulike situasjoner?
Synnøve Sakura Heggem
Sokneprest og Grundtvig-salmeforsker
synnoveteolog@hotmail.com
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16. Søndag i treenighetstiden
Søndag 4. september 2016
Lesetekster:
Ordsp 9,1–5 - Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25 - Vi forkynner en korsfestet Kristus
Evangelietekst:
Matt 11,16–19 - Likegyldighet og visdom

Ordspr. 9,1-5

GT-tida var ofte en hard tid med harde lover, krig og død, men
også bedre tider var en del av GT-tida – og i dag er det jammen
GT-tida som framstår som rene «raushetens tid» i møte med
Jesu og Pauli tider.
Når tidene er gode, kan overskuddet spres. Salomo kan la
visdommen invitere de uerfarne og de uten forstand på vin og
mat. Sier Visdommen – og hun er ingen hvem som helst! Hun
som var med på skapelsens dag (Ordspr 8,27-30), som var ”det
første som Herren frembrakte (Ordspr 8,22). Hun er ”forstanden som hever sin røst!” (Ordspr 8,1) – taler sannhet, rett
og det på en måte som er mulig å forstå (Ordspr 8,7-8).
Dagens første tekst framstår som åpen og vennlig sammenlignet med de to andre. Visdommen virker glad og fylt av
overskudd. Jesus virker skuffet og lei, og glir naturlig over i verop i versene etter det som er dagens evangelium. Paulus ser ut
til å sikte mot å senke korinternes selvtillit. De kan begge ha
gode grunner for sine utsagn og strategier, men det er godt å
ha visdommen i bakhånd. Hun var der først, og hun vil by på
mat og vin. Hun virker å være dagens evangelium. Jesus virker
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sur på teite folk, mens visdommen inviterer de samme folka
på middag.

Dagens evangelium?

For hvor er evangeliet å finne i Jesu ord i dag? Han bruker fire
vers på å sammenligne denne slekt med kranglete unger, og
forsvare seg selv og Johannes mot deres angrep. Javel. Greit
nok, men hva så? Visdommen har fått rett, det viser dens
gjerninger. Og det betyr?
Hvor teit går det an å bli? Gærent blir det okkesom. Til lags
åt alla kan ingen gjera. Tre klassiske utsagn som slår meg i
møte med evangelieteksten. Alle tre kunne vært Jesu konklusjon på teksten. I stedet velger han dette utsagnet om visdommen. Jeg tror det slår hardere. Mer om det siden, nå litt mer
om tekstene fra NT.

1.Kor 1,18-25

1.Kor-teksten er en snirklete tekst, vanskelig å følge skriftlig,
enda verre ved høytlesning. Jeg får lyst til å tegne et flytskjema,
jf Flytskjema for problemløsning – det med de mange udødelige
replikkene, som f eks: ”Kan du skylde på andre? Problemet er
løst..” (se: https://www.youtube.com/watch?v=XqTkWKNp4hU)
Kort oppsummert – utkast til flytskjema vedr. ”Ordet om korset”:
Går du fortapt? Det er dårskap.
Blir du frelst? Det er Guds kraft.
Er du vis? Din visdom skal ødelegges.
Er du klok? Din klokskap skal gjøres til intet.
Er du skriftlærd eller en forsker i verden? Verdens visdom er
uforstand.
Osv. Det må bygges opp et skjema som involverer uforstand,
klokskap, visdom og kraft. Minst. Svakhet og styrke også. Gud
og mennesker. Jøde, greker, vi. Midt i: Forkynnelsen om en
korsfestet Kristus. Mål: Svare slik at man lander der.
Man kan ikke lage flytskjema av dette, jeg forstår det.
Ordet om korset er for alvorlig til å putte inn i noe som ligner
flytskjemaet for problemløsning, halve Norge har sett den lille
filmsnutten. De vil le, uansett alvor. Men neimen om det er
lett å bare lese denne teksten høyt – og så tro at noen hver den.
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Argumentasjonen er paradoksal og tett. Kanskje lese den to
ganger? Eller levere den ut på ark eller henge på veggen som
lysbilde og invitere til stille lesning først?
Sum? Guds kraft og Guds visdom ligger inni korset. Og: Guds
uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, Guds
svakhet sterkere enn vår styrke. Det gir mening, men er ikke til
å forstå.

Matt 11,16-19

Kort fortalt: Jesus presenterer en lignelse – han svarer på sitt
eget spørsmål om hva han skal sammenligne denne slekten
med, og han siterer ventelig den samme slekts karakteristikker
av seg selv og Johannes.
Slekten ligner barn som roper til hverandre. Det må være to
grupper av barn. Vi hører bare den ene gruppens replikk. Før
dette må de ropende ha forsøkt å få de andre til å være med
på leken: Være de dansende bryllupsfolka til fløytespillet, eller
være de klagende begravelsesdeltakerne når sørgesangene
lyder. Men de andre vil ikke. Parallelt med denne sammenligningen settes det opp karakteristikker (sitat av det folk/de sier)
av Johannes og Jesus som ekstreme i hver sin retning.
Teksten kan leses på flere måter:
Enten
Slekten sammenlignes med de misfornøyde barna som spilte
fløyte og sang sørgesanger, og det er de som også uttaler seg
om Johannes og Jesus. Johannes og Jesus er med inne i selve
barnebildet: De er ”de andre” som ikke vil være med på leken.
Johannes var for asketisk (ville ikke danse), Jesus nøt livet
sammen med syndere (sang ikke sørgesanger.)
Denne varianten støttes av grammatikken og av at det skapes
parallellitet (rekkefølgen i barneverset og omtalen av de to
stemmer overens). Verbet ”legousin” brukes dessuten tre ganger i forbindelse med verset om barna og utsagnene om Jesus
og Johannes, det kan tyde på en gjennomkomponert tekst.
Eller
Denne slekten er en sur slekt, og misfornøyd med det meste
uansett. Denne slekten er ikke fornøyd med noe, de ble ikke
med på leken, de klager over at andre ikke ble med på leken.
Slekten er to barneflokker som roper på torget – niks, fløytinga
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er ikke bra nok – kjedelige folk som ikke vil danse til fløyta vår.
Denne slekten er i strid med seg selv? Slekten er et åsted for
uenighet om hva man skal leke? En blanding av aktive lekere
og livstrette nei-mennesker? Tilsvarende er de ikke fornøyde
med verken Johannes eller Jesus.
Eller
Den vanligste tolkningen: Jesus og Johannes er med i barnebildet, men er de som spiller fløyte og som synger sørgesanger.
Folket vil ikke være med på leken, de er de andre barna. Og de
er tilsvarende misfornøyd med både Jesus og Johannes. Jesus
”spiller for mye fløyte”, Johannes synger ”for mye sørgesanger”.
Og sikkert flere ”eller” til.
Uansett hvordan man forstår rollefordelingen i disse versene:
”Men Visdommen har fått rett, det viser dens gjerninger”. Hva
er visdom? Hvem er visdommen? Kapitlene 8 og 9 i Salomos
ordspråk gir en del svar – ved å beskrive visdommen, og ved å
kontrastere den opp mot dårskapen.
Hva gjorde Visdommen? Så mangt, men her er den
gjerningen vi hører om denne søndagen: Inviterte de uerfarne
og de uten forstand til godt måltid i sitt nye hus. I motsetning
til dårskapen, som inviterte de samme inn til stjålet vann og
smugspising (Ordspr 9,17). Er det denne gjerningen som viste
at den fikk rett? Og hvordan henger dette sammen med Jesu
og Johannes´ forskjellige profiler som forkynnere og mennesker? Hvorfor sier Jesus dette?
Er det viktig at det er”visdommen” som får rett? Hvorfor
brukes begrepet her, så plutselig? Sett i lys av Matt.11,5 kunne
han bare sagt: Jeg har fått rett, det viser mine gjerninger. Kanskje bare et fast uttrykk fra tradisjonen som falt han inn?
Faktum: Både Johannes og Jesus nådde mennesker med sin
forkynnelse. De levde og forkynte på forskjellig vis, og deler av
deres liv var sikkert kritikkverdige sett utenfra. Mulig tanke:
De gjerningene som kom ut av deres liv er likevel viktigere
enn om det er kritikkverdige sider ved livene deres. Folk
burde med alminnelig visdom se forbi livsførselen deres og til
gjerningene.
Jesu gjerninger finner vi igjen helt tilbake i vers 5 i det ellevte Matteuskapitlet. Dette er gjerninger man burde være godt
fornøyd med, og som virkelig viser at man er på rett side.
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Evangeliet er kanskje sammenhengen. Sammenhengen mellom visdommens måltid, Paulus sitt intrikate resonnement og
Jesu følelsesutbrudd. Evangeliet i sammenhengen skapes av
bruddene vi kan se. Roen og gleden i visdommens invitasjon,
frustrasjonen hos forkynneren Jesus som ikke blir hørt og
forstått, ettertanken hos Paulus som rykker visdommen langt
vekk fra den enkelte av oss, for den er Guds. Det er ikke orden
på dette livet, men det fins en orden å kjempe for. Eller snarere
et bilde - av noe vakkert, varmt, rettferdig. Visdommen som lar
mat og vin møtes oss mindre forstandige enn henne selv.
Jeg forstår nå at jeg ikke vil lese dagens evangelium uten å
tenke på Matt.11,5. Det er gjerningene jeg og vi trenger. Det er
det bildet jeg trenger. Menigheten må få høre at det er dette
det dreier seg om, ikke om Jesu dårlige humør. Han trenger
ikke vår trøst, og han byr ikke selv på mye av verken trøst eller
utfordring i dagens tekst. Men et kolon etter siste vers med
innhenting av vers 5 blir bra:
Visdommen har fått rett, det viser dens gjerninger: Blinde
ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp
og evangeliet forkynnes for fattige.
Da snakker vi evangelium. Som trøster og utfordrer.
Marit Bunkholt
Fagsjef, Den norske kirkes presteforeningen
bunkholt@prest.no

65

Kunsten å lande en himmelfart
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. september 2016
Lesetekster:
Esek 37,1–5.10–14 - De døde ben blir levende
Fil 1,20–26 - Jeg er trukket til begge sider
Evangelietekst:
Mark 5,35–43 - Jesus vekker opp Jairus’ datter
Denne tekstgjennomgang er fra arkivet.
Var første gang på trykk i NNK-5, 2013
Hva gjør vi med sånne tekster? Hver gang det er snakk om
å lage innlegg om ulike temaer, har jeg alltid sagt: ”Fritt for
å ikke snakke om helbredelsestekster”. Her er det ikke bare
snakk om helbredelse, men endog oppvekkelse fra de døde.
Det ser ut som om fortellinger om helbredelse er viktig i
evangeliet. Riktignok vil ikke Markus fremstille Jesus som en
mirakelmann. Ingen måtte få vite om dette underet. Likevel
kan vi allerede i det første kapittelet lese at Jesus helbredet sykdommer og drev ut onde ånder. En ting er alt hva Jesus gjorde.
Det kan vi forstå som noe helt unikt som gjaldt Jesus den gang.
Problemet begynner for alvor når vi kan lese i kapittelet etter
vår tekst at disiplene ble sendt ut og at de også kunne helbrede
og drive ut onde ånder. Dette bruker mange for å lage en teologi om at vi kristne også i dag kan be Gud om å helbrede syke.
Så igjen blir spørsmålet: Hva gjør vi med sånne tekster?
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Jeg er nå metodistprest i Drammen. Mange av dem jeg forkynner til, tror på helbredelse ved bønn. Men selv ikke de tror
på oppvekkelse av de døde. Selv har jeg aldri sett en eneste helbredelse. Jeg har vært sykehusprest i 20 år, og jeg var hele tiden
redd for at pasientene skulle be meg om forbønn for å bli frisk.
Når jeg likevel ble utfordret på dette, måtte jeg ha en lang
samtale om hva som ville skje med troen deres hvis de ikke ble
helbredet. Jeg følte meg som en vantro prest flere ganger. Verst
var det når pasienten selv hadde mange erfaringer med at Gud
grep inn og helbredet, bare ikke nå når det var som viktigst.
Jeg kjenner at det butter hos meg i møte med denne teksten
og liknende tekster. Det handler både om min egen tro og
rent sjelesørgerisk hva jeg bør si til mennesker som lever i så
forskjellige verdensbilder. Blant våre tilhørere er det antakelig
både mennesker som tror fullt og helt på helbredelse ved bønn
og folk som overhodet ikke tror på det. At denne teksten handler om oppvekkelse fra de døde, gjør det ikke bedre.
Vi kan oppleve undere på sykehus når pasienten overlever
mot alle odds. Jeg kan gjerne takke min Gud for det, men å tro
at det er et mirakel i betydning at Gud griper inn på en overnaturlig måte, er vanskelig. Det er mulig det er feigt, men jeg
kommer til å snakke om død i betydning livets mørke, som depresjon, dyp sorg, dyp skam, dyp skyldfølelse. Jeg kommer til å
snakke om at Gud kan reise oss opp fra den type død. Selv det
kan være lettvint tale. Av og til er mørket så mørkt at det virker
som om Gud ikke er i stand til å nå igjennom. Det ønsker jeg
også å snakke sant om.
Metodister insisterer på en teologi om at Gud kan erfares.
Jeg pleier å si at jeg ikke har en eneste religiøs erfaring. Så slike tekster som denne, er i meste laget for meg. Da jeg begynte
som sykehusprest for mange år siden, hadde jeg en slags tro
på at Gud var allmektig. Jeg visste jo godt om alt det vonde og
onde som skjedde i verden, men som sykehusprest fikk jeg
erfaring med sykdom og død som rystet meg kraftig i min teologi. Det var som om jeg måtte slutte å tro på at Gud kunne
helbrede for å i det hele tatt beholde troen min. Og da jeg for
noen år siden selv fikk kreft, sa jeg til Gud: ”Jeg ber ikke om
helbredelse, for det tror jeg ikke du greier, men du må sørge
for at jeg ikke mister troen min.”.
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Så å forkynne ut fra en tekst om å gjøre døde levende igjen,
er veldig vanskelig for meg. Men jeg kan si mye om å ha mot til
å leve. At Gud kan vekke oss opp fra døden i betydning å våkne
opp fra vår mentale død. Og jeg kan si mye om hvordan Gud
stadig helbreder på våre sykehus gjennom dyktige helsearbeidere.
Jeg kan også tenke at Gud ”vekker opp de døde” hver vår når
naturen igjen ”vekkes tillive”.
Jeg har hatt stor glede av å lese to bøker; ”Tegn og fortolkning” av Christoffersen/Dokka/Wyller og ”Religionens livstolkning” av Henriksen/Christoffersen. Jeg blir aldri ferdig med å
spørre om hvordan vi skal forstå livet teologisk. Hvorfor dør
små barn? Hvorfor dør foreldre fra små barn? Hjelper det å be?
Hva kan vi i det hele tatt forvente av Gud?
I ”Tegn og fortolkning” kan vi lese om Augustin som tenker
seg at ikke alle evner å se Gud i det ordinære. Det er særlig
dem som har nytte av mirakler (s. 172). Dette kan være trøst
for oss uten erfaring med mirakler. Men heller ikke salige
Augustin opplevde vel oppvekkelse fra de døde.
I ”Religionenes livstolkning” sies det at det ikke kan finnes
noen ”ren” religiøs erfaring uten en allerede etablert fortolkningsstruktur som kan la erfaringen fremtre som religiøs. (s.
69).
Jeg har også latt meg utfordre av boken; ” Gud og det vonde”
av Aalen Leenderts. Hun forteller at hun selv har etter en lang
prosess sluttet å forsvare Gud, men i stedet bruke Bibelens klagesanger som modell. Det er Guds skyld, sier hun, vi har rett
til å anklage Ham. Hun sier også at det er to grøfter å havne i:
Den ene grøften er å tolke enhver tilfeldighet som Guds under
og ha urealistiske forventninger til Ham. Den andre grøften er
å ikke forvente noe av Gud i det hele tatt.
Kanskje driver også jeg og forsvarer Gud? Bent Falk snakker derimot i sine bøker om ”delskyld”. At det ikke er ”alt eller
intet”, men at Gud har delskyld når Han tillater at det vonde
skjer. Jeg tenker at vi som forkynnere kan være med på at
menigheten utvider sine muligheter for tankemodeller. Noen
mennesker synes det er OK å slå seg til ro med at vi ikke kan
kikke Gud i kortene. (Jeg selv beveger meg langsomt i denne
retningen.) Andre har behov for å hvile i en eller annen tan-
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kemodell, vel vitende at det sikkert er helt feil. (Jeg har lenge
vært en av dem.)
Mange plasserer sykdom som en del av syndefallet og
forsvarer at vi har fått fri vilje. Andre igjen ser på verden som
en åndskamp mellom det gode og det onde, hvor det onde blir
en kraft som sloss med Gud og ikke bare fravær av det gode.
Andre igjen ser på sykdom som tilsynelatende ondt, men at vi
en gang skal se at det likevel var til det beste for mennesket.
Hvordan det kan være det beste at en 12 år gammel jente dør,
blir heller vanskelig å forklare. Vi kan bruke denne teksten til å
si noe om dette.
I ”Tegn og fortolkning” (s. 172) kan vi lese hvordan
Augustin hevdet at det å komme til tro må betraktes som et
mirakel. Her kjenner jeg meg igjen. Jeg pleier å si at det eneste
under jeg opplever i mitt liv, er at jeg fortsatt tror. Uten en
eneste religiøs opplevelse tror jeg likevel. Jeg tror på Gud. Men
jeg kan ikke forstå Ham. Jeg vet heller ikke hva jeg kan forvente av Ham. Jeg tror i alle fall ikke at Han kan oppvekke oss fra
de døde før den tid er inne. Som sagt har jeg ikke engang opplevd noen helbredelser. Det er mulig Gud kan, jeg vet ikke. Det
eneste jeg tror, er at Gud holder meg borte fra mørke tanker og
lar meg hvile i troen på at døden ikke har det siste ordet. Jeg
tror at vi alle skal komme over på den andre siden og få våre
mange spørsmål besvart. Dette er viktig for meg også mens jeg
lever nå.
Min menighet må ta til takke med alle mine spørsmål uten
svar. Det rare er at mange liker det. I metodistisk teologi har
troen fire grunnlag: Bibelen, tradisjonen, erfaringen og fornuften. Der jeg mangler erfaring, bruker jeg min fornuft og håper
at også det er troens grunnlag. Når min fornuft møter menighetens er- faring, så er det bare å håpe at Gud lar ”oppvekkelse
fra de døde” skje hos både dem med erfaring og dem uten.
Anne Grete Spæren Rørvik
Prest, Metodistkirken, Drammen
annegrete.rorvik@gmail.com
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Lengsel?
18. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. september 2016
Lesetekster:
Salme 38,10–16 - Herre, du ser hva min lengsel er (preken
tekst)
1 Joh 4,11–16 - Gud er kjærlighet
Evangelietekst:
Mark 1,40–45 - Den spedalske mannen

Salme 38.10-16

For eksegeten er denne salmen interessant som uttrykk for en
sentral type gammeltestamentlig religiøsitet. Men for predikanten tror jeg den først og fremst er et hermenevtisk problem. For
meg kaller den frem en ikke så liten uvilje. Salmens bilder av en
lider-skikkelse, krumbøyd av synd og skyld under Guds vrede,
gjør det nærmest selvsagt at vi blir fanget av vår teologiske tradisjon og den type lesning som Garborg minnes så bittert i ‘Fred’.
Ubehagelige minnelser om en religiøsitet der predikantens suksess avhang av hans evne til intense utmalinger av skyld og straff.
Innrammet av v.10 og 16 er vel perikopen ment å invitere til gode
ord rundt ‘lengsel’ og ‘håp’. Og man må ende der – men ikke
for lettvint! ‘Lengsel’ er ikke det første ordet man snubler over
i sin indre ordbok. Først må predikanten bevege seg gjennom
salmens hele rom med en serie versjoner av ’Skrik’ på veggene.
Og alle gjort ubehagelig nærgående ved jeg-formen som inviterer
leseren til å identifisere seg med den lidende.
I det følgende forsøker jeg å beskrive min bevegelse gjennom
tekstens rom. For aldri så skremt av fortidens predikanter kan vi
ikke underkjenne teksten som teologisk relevant. Bruken av Sal-
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me 22 i Matteus-evangeliet gjør kristologiske refleksjoner aktuelle. Og først og fremst løfter en bønnesalme frem det ur-basale ved
å være menneske på jorden: Lidelse! Opprør! Få hjelp!? – Underet,
fins det? Til syvende og sist: fins Gud? Er det meningsfylt å tale
om en Gud som ikke gjør under? For tiden står predikanten
overfor en menighet som har sett eller diskutert filmen om Snåsa-mannen. Hvorfor ber vi – egentlig? I så måte er Salme 38 det
perfekte eksempel på en bønn. Ikke et stykke velformet kirkelig
liturgi, men en serie stønn i det hellige rom.
Det er vel så at de sterke bildene har en retorisk funksjon som
skal riste guddommen våken. Men selv med slike effekter er det
ikke til å komme fra at mange av de skikkelser som ruver mest i
kirkehistorien, har levd ut biografier som i aller høyeste grad kan
sammenlignes med erfaringene i Salme 38. Mareritt-opplevelser
synes faktisk å ha fungert som faste forberedelser til opplevelsen av den store frigjøring. Noe annet er at både i salmen som i
helgenhistorien – som i pietismen − dreier det seg selvsagt om
stiliserte mønstre for hvordan den religiøse biografi skal realiseres.
Så vi kan nok mildne tekstens råhet ved litterære henvisninger
både til retoriske effekter og stereotypier. Men likevel kan vi ikke
helt ignorere Salme 38 som en nærmest bokstavelig reell beskrivelse av verden den virkelige – selv om den finner sted i Skrik-modus: Den som har gått gjennom en psykisk krise, har faktisk levd
i en verden der salmens skrekk-bilder er fortettede uttrykk for
hvordan tingene egentlig var. De fleste sjelesørgere har vel opplevd selvbeskrivelser der tingene er slik hele tiden. Et anonymt
press om suksess og attraktivitet og vellykkethet så knugende at
for noen blir endog selvmord og selvskading veien ut av marerittet. For mobbe-offer fungerer teksten makabert treffsikker: ‘Mine
fiender’ vil drepe meg!
Så hvis teksten i dag skal stemme menigheten til sannferdig
ettertanke, skulle vi kanskje oppgi å identifisere oss selv med
salmens Jeg. Kanskje skal salmen først og fremst inspirere til forbønn for ‘de andre’, alle de som ikke kan beskytte seg mot det liv
som bakenfor masken, innenfor huden, oppleves som et mareritt
uten håp om å våkne opp. Kanskje kan teksten endog fungere
som en illustrasjon av hvilket helvete vi steller i stand for hverandre. Noe som inspirerer til en mental prosess der vi ikke strever
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etter å identifisere oss med lideren, men leter etter situasjoner
der vi manifesterer sosiale og familiære roller som er parallelle
med tekstens ‘fiender’. Jeg tror nok at dette er relevante vinklinger for å ta inn aspekter av hva en lesning av denne teksten kunne
innebære. Bortsett fra at det må gjøres skikkelig: Alle snakker om
mobbing for tiden, og alltid er det pinlig når Kirkens folk sier det
samme som velmenende politikere.
Men det er leit helt å ignorere tekstens utfordring til å identifisere seg med jeg-skikkelsen. For til syvende og sist kan jeg ikke
la være å se salmens bevegelse gjennom en rekke ‘Skrik’ som et
realistisk uttrykk for å være menneske på jorden. Ikke alltid. Men
ingen slipper fra øyeblikk der slike opplevelser forstørres til å utgjøre totaliteten av ‘min verden’. I hvert fall ant som en mulighet,
lik en skygge jeg forsøker å løpe fra; hele tiden bygger jeg opp voller av sikkerhet mot usikkerhet og sårbarhet. Det er godt mulig at
min uvilje overfor Salme 38 skyldes uviljen mot å bli minnet om
en fundamental utleverthet til kreftene utenfor, og at ufølsomhet
er del av forskansningene. ‘Lengsel’ er vel ikke det nærliggende
ordet for å beskrive det som driver en festningsbygger.–
Som i de parallelle jeg-salmene er det umulig å trekke konkrete biografiske slutninger av bildene i salmen. Det dreier seg om
stiliserte motiver og mønster, en slags religiøs meta-historie. Krise og ropet til ‘min Gud’ er de sentrale elementer: Jeg-skikkelsen
har ingen andre enn Gud å vende seg til. Selv mine venner har
vendt seg mot meg. Gud bekjennes som det eneste faste punkt i
en verden som er i oppløsning. Fiender og sykdom og all verdens
ulykker kan nok konkretisere situasjonen. Men egentlig er alt
Gud. Egentlig skyldes lidelsen guddommen som fraværende eller
aktivt drepende. Til syvende og sist roper bønnen frem Gud mot
Gud.
I utgangspunkt definerer bønnen guddommen som Problemløser – forventningen om Underet svarer til opplevelsen av en
verden brutt sammen. Og takkesalmer som Salme 30 illustrerer
at jeg-skikkelsen kan se tilbake på et under som skjedd. Så en
happy ending, i hvert fall håpet om en happy ending for livskrisen, har vært viktige elementer av mønsteret. Men stadig mer
blir jeg fascinert av at i de fleste tekstene finner vi elementer av
takk og lovprisning som en del av bønnesalmen (Så ikke i Salme
38 – her kommer bekjennelsesaspektet frem ved selve bønnen og
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noen formler i v.16 og 23). Takken og lovprisningen er altså ikke
avhengig av at livskrisen er lykksalig endt. Salme 22 er det klassiske eksempel på en slik umiddelbar overgang fra bønn til takk
midt i vers 22. Og alle teologer husker den klassiske forklaring:
overgangen reflekterer de opprinnelige rituelle tildragelser (bønn
– prestens tilsagn om hjelp – jubel). Sikkert riktig – men det må
være dypt vesentlig at mønsteret er blitt litterært fiksert. Gråt i det
ene verset og latter i det neste! I Salme 31 kan mønsteret endog
gjentas flere ganger. Dermed er en ny og viktig dimensjon lagt til
hva salmen ‘egentlig’ dreier seg om. Bønnesituasjonen representerer et destillat av et levd liv, og her hører klage og lovprisning
sammen. Kanskje som ett først, og deretter, fundamentalt, som
to aspekter av det samme. Destillatet av ‘mitt liv’ er ‘min Gud’−
jeg ber til, jeg lovpriser, inn-pust og ut-pust med en liten stillhet
mellom.
Jeg håper selvsagt på Gud Problemløseren. Men siden Problemløseren er Gud, har lideren ingen garantier for en happy
ending, men venter: For på deg Jahve venter jeg, du svarer meg nok,
Herre min Gud
Den som ber, står midt mellom livskrisen ‘ute i verden’ og
krisens utfall.
En slik opplevelse av verden den virkelige reflekterer tempel-ideologi og rituell praksis. Jeg-skikkelsen har forlatt sitt vanlige sted og er på det hellige område. Men – og det må være det
vesentlige – om Jeg har forlatt sitt normale sted, bærer man med
seg sin normalitet. Den legges ned for Guds ansikt:
Herre, foran deg er all min lengsel, mine stønn er ikke skjult fra deg!
Engang ble slike opplevelser frigjort fra konkrete tempel-riter
og fremstod som en praksis relatert til indre rom skapt i kjøtt
og blod. Den dag i dag, tror jeg, er dette rommet av lengsel, midt
mellom krise og happy ending, mellom bønn og oppfyllelse, mitt
rom som menneske på jorden. Og bevegelsen fra mitt vanlige
sted til et rom av lengsel er Underet. Gud forkledd fører meg til
Gud.
Martin R. Hauge
Seniorprofessor, Det teologiske fakultet
m.r.hauge@teologi.uio.no
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En folk av samaritanere
19. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. september 2016
Lesetekster:
1 Sam 3,1–11 - Herren kaller Samuel
1 Kor 9,19–23 - Alt gjør jeg for evangeliet
Evangelietekst:
Luk 9,57–62 - Jesus krever alt
Denne tekstgjennomgang er fra arkivet.
Var første gang på trykk i NNK-5, 2013
Må alle prekener alltid gå opp? Finnes det et evangelium i alle
tekster? Forberedeselen til denne søndagen har vært en Jakobs
kamp med Lukasevangeliet, der jeg kanskje slipper tekstgjennomgangen før jeg har blitt velsignet med godt nytt. Hvis jeg
da ikke skal velge en løsning som jeg selv syns at enten er
lettvint eller overfladisk, eller velge en løsning som hverken tar
evangeliet eller mitt eget liv på alvor.

Teksten

Jesus var hele tiden underveis. Det var han, de tolv, en mengde
andre disipler, kvinner og menn, og fra tid til annen en større
eller mindre folkemengde. De var på vandring, de var til fjells,
de var til vanns, de var på den ene og den andre siden av sjøen
og i den ene og den andre byen.
En dag da Jesus og disippelfølget gikk der på veien, var det
en som stilte seg til disposisjon og som ville følge Jesus «hvor
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du enn går». Jesus ga ham ingen andre løfter enn ei reise med
en åpen slutt og med mindre tilhørighet enn selv rever i hi og
fugler i rede. Vi vet ikke om han fulgte etter.
Til en annen sa Jesus «følg meg» og det ville han, men ville
bare hjem å begrave sin far først. Jesus ga ham liten støtte, og
ba i stedet de døde begrave de døde og mannen om å forkynne
Guds rike. Heller ikke han vet vi om fulgte etter.
En tredje stilte seg også til disposisjon, men ville først gå
hjemom for å ta farvel. Dette familiære ønsket falt ikke i god
jord, og Jesus forklarte det med at ingen som har lagt hånden
på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Og om
han fulgte etter er fremdeles et åpent spørsmål.

Konteksten

De var altså mange som fulgte etter Jesus på hele eller deler
av veien. Jesus hadde kalt sine tolv disipler. Etter å ha fått sitt
livs fiskefangst, forlot Peter og Sebedeussønnene alt og fulgt
ham (Lk 5,10f). Siden forlot tolleren Levi alt og fulgte Jesus (Lk
5,28). Hva «alt» var må muligens ha begrenset seg til det som
var i tollboden, for allerede i verset etter står det skrevet at
han holdt et stort selskap for Jesus hjemme hos seg, og en hel
del tollere og andre var sammen med dem til bords. Resten av
disippelkallelsen hos Lukas er litt mer nøkternt beskrevet som
en utvelgelse av tolv apostler blant flere disipler som fulgte
etter ham. (Lk 6,12ff). I tillegg var det noen anonyme og noen
navngitte kvinner i følget (Lk 8,2f). Disse hadde åpenbart ikke
forlatt alt, snarere hjalp de Jesus og de tolv med det de eide.
Med unntak av tolleren Levi, kanskje, var de tolv neppe
særlig bemidlet. De spiste selvplukket korn på vei gjennom
åkeren på sabbaten (Lk 6,1ff) og hadde bare fem brød og to
fisker for hånden når Jesus ville mette fem tusen (Lk 9,13ff). Da
han sendte apostlene ut, kalte han dem først sammen og ba
dem om å ikke ta med seg noe på veien. Og om menneskene
i byene ikke ville ta disiplene imot, påbød Jesus dem å børste
støvet av føttene og forlate byen (Lk 9,3ff). Dette påbudet gjentok han også for de syttito han sendte ut to og to i forlengelsen
av dagens evangelieperikope (Lk 10,4).
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Virkeligheten

Jesus krevde alt av disse tre vi kan lese om i denne søndagens
evangelium. Og jeg vet sannelig ikke om han hadde fått seg
meg med på veien. Det blir så radikalt at jeg ikke kan ta det
bokstavelig. Jeg kan tåle en ukjent fremtid i troens tjeneste.
Og jeg kan tåle rotløs tilværelse for et liv jeg syns er viktig.
Men om faren min var død, hadde jeg ikke unnlatt å begrave
ham. Ei heller forlatt hans dødsleie for å følge Jesus, som noen
fortolkere har forsøkt å formilde omstendighetene med, uten
å ha avklart at noen andre var ved pappas side. Og om de døde
skal begrave de døde, da ville det vel ikke gå lenge før vi levende ble rammet av epidemier og Guds rike kom nær på et litt
annerledes vis. På samme måte hadde heller jeg ikke forlatt alt
og fulgt etter uten å si farvel til dem hjemme, de som kanskje
er avhengig av min inntekt, omsorg og mitt ansvar – og som
muligens ville bekymret seg syke av ubesvarte spørsmål over
en slik brå forsvinning.

En søndag for kall og tjeneste?

Kallet er kompromissløst: Ingen kan være Jesu disippel uten å
gi avkall på alt han eier (Lk 14,33). Det koster materielt å være
en disippel, det gjenforteller de fattiges evangelium at den rike
mannen også fikk erfare (Lk 18,18ff). Og det koster relasjonelt.
Ikke bare med overfladiske unnskyldninger som i fortellingen
om det store gjestebudet, der verten innbød og gjestene meldte avbud med mer eller mindre gode grunner fordi de skulle
holde øye med sitt nye jordstykke eller prøve ut nye okser eller
ny ektemake (Lk 14,15ff). Det koster også i dybden, slik han
med en far som skulle begraves og han som ville ta farvel med
dem hjemme fikk erfare. (Samtidig blir jeg ikke helt ferdig
med at tolleren Levi kunne fortsette å holde stort selskap
hjemme eller at kvinnene, med det de fortsatt eide og hadde
tatt med seg, faktisk finansierte en del av virksomheten.)
En tolkningsmulighet for søndagen er at teksten handler
om tjeneste. I en intertekstuell lesning trer det i alle fall tydelig frem i de to lesetekstene: Samuel stiller seg til disposisjon
som en lyttende tjene. Paulus bruker sin frihet til tjeneste for
alle, for å vinne så mange som mulig for evangeliets skyld.
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Gjennom store deler av kirkens historie har denne søndagens
evangelium blitt brukt som begrunnelse for å gå i kloster eller
leve eneboerlivet – i troen på at det var slik en virkelig kunne
tjene Gud. På den måten kunne en fraskrive seg ansvaret for
både verdslig og relasjonelt liv. I middelalderen var det disse
som ble kalt religiøse og var de «egentlige» kristne. Og nettopp dette var det Luther kritiserte. Han fremhevet i stedet det
vanlige samfunnslivet som det kristne ideal; det var i – og ikke
utenfor – verden at en skulle tjene Gud.

Men hva med livet i praksis?

For meg så lugger det når to som stiller seg til disposisjon
for Jesu tjeneste, og samtidig ønsker å ta resten av livet sitt
på alvor, avvises så grunnleggende. For går det ikke an å ha
to tanker i hodet samtidig? Går det ikke an å ha to oppdrag
present? Går det ikke an å tjene både Gud og mennesker? Og
er ikke nettopp det å tjene mennesker – alle disse minste – å
tjene Gud, for å skjele til et annet evangelium (Mt 25,31ff)?
Mitt liv er vevd inn i de andres liv, jeg er et relasjonelt menneske med ansvar for både meg selv og de andre – for Guds
verden og i Guds verden. Når teksten lugger så likner det på
fortellingen om Marta og Maria (Lk 10,38 ff); Maria kunne aldri
satt seg ned hvis ikke Marta hadde lagt til rette for det. Disiplene kunne heller ikke dradd ut i tjeneste hvis ingen hadde tatt
imot, og nettopp lagt til rette. Det er fristende å påstå at det
bare er en mann i en patriarkalsk verden som kan tillate seg å
sende ut andre menn på den måten.

Et svar uten streker

To ganger diskuterer disiplene hvem av dem som er den
største. Den ene gangen stiller Jesus et barn frem foran seg
som et bilde på at den som er den minste blant dem er stor
(Lk 9,46ff). Den andre gangen snur han også forventingene på
hodet; han løfter frem den yngste som den største, ledere som
tjener og peker på sin egen tjenerskikkelse (Lk 22,24ff). Så kan
en kanskje si at jeg misforstår Jesus med vilje, eller blir som
en av disiplene som vil være den største selv, og ikke de andres
tjener.
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Eller kanskje kan en si at hvis Jesu poeng er at hvis en alltid
skal gjøre noe annet først så kommer en aldri i gang med det
som er viktig. Ja, og det kan jeg forstå i fortellingen med det
store gjestebudet, men jeg kan ikke forstå at Jesus virkelig
mener at det gjelder i alle livets forhold. For også annet er nødvendig, slik som å ta vare på hverandre.
Men kanskje er ikke all tjeneste ment for alle? Hvis jeg fortsetter å lese i rammen av Lukas så finner jeg fortellingen om
mannen fra gravhulene som ba om å få være med i Jesusfølget,
men som Jesus ba om at i stedet skulle gå hjem og fortelle om
det Gud hadde gjort (Lk ,26ff). Mens den blinde mannen på
vei til Jeriko, han som fikk synet tilbake, ble med i følget (Lk
18,35ff). Og Sakkeus, som i likhet med Levi var toller, opplevde
også at livet ble fullstendig forandret. I motsetning til Levi ble
han ikke med i følget, men ble igjen i Jeriko for å gjøre opp
for seg (Lk 19,1ff). Og Jesus ba heller ikke sønnen til enken i
Nain om å forlate sin mor (Lk 7,11ff) eller Jairus om å forlate
sin eneste datter (Lk 8,4ff), selv om både moren og datteren på
Jesu ord hadde reist seg opp, selv om andre hadde erklært dem
døde.
Kanskje er det i rammen av hvem som gjør hva når og hvor
at jeg må fortsette å lete for å finne evangeliet i dagens evangelium? For jeg ønsker virkelig å ta evangeliet på alvor. Men det
blir bare for lettvint for meg å ukritisk si at dette bare handler
om å følge Jesus. Eller å låne Paulus ord for å si at jeg er fri
og ikke underlagt noen, slik at jeg kan gjøre alt for evangeliet
skyld – for jeg ønsker å ta evangeliet på alvor. Akkurat slik det
blir for overfladisk hvis det ikke i tillegg får handle om relasjonene, både de sårbare og de sterke, slik at også livet blir tatt på
alvor.
Kjersti Østland Midttun
Menighetsforvalter, Røa og Sørkedalen menigheter
ktveit@hotmail.com
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Engler?
Mikkelsmesse – Torsdag 29. september 2016
Lesetekster:
1 Mos 28,10–19a - Jakobs drøm
Hebr 2,4–10 - En kort tid lavere enn englene
Evangelietekst
Joh 1,47–51 - Se Guds engler stige opp og ned
Når jeg legger meg til hvile, tretten engler om meg står.
Tvende ved min høyre smiler, tvende til min venstre går,
to på vakt ved hodeputen, to ved foten dessforuten,
to meg dekker, to meg vekker,
en meg viser, alle himlens paradiser.
Henrik Wergeland
Hva slags forhold har du til engler? Er det bare Henrik Wergeland som har lov til å skrive lyrisk om engler, uten å bli tatt til
inntekt for folkelig nyreligiøsitet?
Vi befinner oss i det festløse halvår i kirken. Likevel er det to
dager som fremhever seg fremfor de andre i løpet av høsthalvåret. Både Mikkelsmess og allehelgensdag er dager vi bør gi rom
i menighetene. Allehelgensdag er innarbeidet som en viktig
dag i mange menigheter, og markeres både med vakker musikk,
minnegudstjenester og lystenning, mens Mikkelmess nok fremdeles ikke har funnet sin plass i gudstjenesteplanen etter at den
kom tilbake i 1999, som et valgfritt alternativ. Mange markerer
nok høsttakkefest omtrent på denne tiden, men å feire høst-
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takkefest på Mikkelsmess kan være en dristig øvelse da det er
vanskelig å se det utpregete høsttakke-motivet i dagens tekster.
Disse to dagene har et så ulikt innhold at de nok bør feires hver
for seg, eller man bør velge tekstrekken knyttet til høsttakkefest
dersom man ønsker å feire denne i menigheten.
I eldre tid spilte derimot Mikkelsmess, den 29. september, en
stor rolle som merkedag. Det var vanlig å inngå avtaler som ofte
skulle gå fra Mikkelsmess til Mikkelsmess.
Dagen har fått sitt navn etter erkeengelen Mikael og heter fra
gammelt av ”Erkeengelen Mikaels og de hellige englers fest”. Allerede i tidlig middelalder finner vi spor av dagen som ble brukt
til å minne menneskene om at vi ikke er de høyeste av alle skapninger. Det finnes vesener over oss: englene som står for Guds
trone og som utfører hans befalinger. I Johannes åpenbaring
(12.7ff) kan vi lese om hvordan Mikael og hans engler kjemper
med dragen, som er Satan, og vinner seier. Dette var derfor også
en dag da kirkegjengerne gjerne fikk høre en preken som handlet om det gode og det onde.
Det er ikke tvil om at Mikael-skikkelsen appellerte sterkt til
folkefantasien i middelalderen, og hans fest var svært populær
mange steder. Mikkelsmess forsvant ikke med reformasjonen,
for Mikael og hans engleskare var omtalt i Bibelen og ble derfor
ikke betraktet som et påfunn fra pavekirken. Mikkelsdagen
var også helligdag i Norge helt til den forsvant og ble avskaffet
sammen med tredje-dagene på de store høytidene i 1770. I følge
den eldste lutherske kirkeordning i vårt land, skulle dagen, ved
siden av å være Mikaels dag, også være høsttakkefest.
Kirkerådet rundskriv om Mikkelsmess fra 1999 fremhever flere
temaer denne dagen. Kort kan nevnes: a) Den kosmiske strid
mellom gode og onde makter. b) Den kristologiske forankring
av kampen mot og seieren over det onde. c) Erkeengelen Mikael og hans rolle. d) Englenes lovsang for Guds trone, som vi
en gang skal ta del i på fullkomment vis, og som vi gjennom
liturgien tar del i allerede nå. e) Englene som Guds tjenere som
sendes ut til vår hjelp. f) Den enkeltes verneengel. g) Bønn om
englenes hjelp. h) Takk for at Gud har skapt englene og sender
dem til vår hjelp. (Kirkerådets rundskriv av 1999)
Englene er med i alle tekster denne søndagen. Vi møter dem
i Jakobs drøm, der han legger seg ned for å sove, et sted på sin
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reise til Haram, og drømmer om engler som vandrer opp og
ned fra himmelen på en stige. Og Herren taler til ham: ”Jeg er
Herren, din far Abrahams og Isaks Gud. Den jorden du ligger på,
vil jeg gi til deg og din ætt.”
Vi møter englene i Hebreerbrevsteksten, der vi minnes om
menneskets særstilling i skaperverket. Og i evangelieteksten der
Jesus møter Natanael og gir ham det vakre løftet om at også han
skal få se engler.
Med tekstene som bakgrunn ser vi at denne søndagen gir oss
mulighet til å snakke om engler. Det kan være utfordrende, og
kanskje må vi ta runden med oss selv og stille spørsmålet jeg
stilte innledningsvis: Hva slags forhold har jeg til engler?
Over hundre ganger kan vi lese om engler i Det gamle testamentet, og i det nye testamentet omtrent like mange. Når det
skjer store ting i Bibelhistorien er det ofte engler der. To engler
varslet Lot om at Sodoma og Gomorra snart ville ødelegges og
ba ham flykte. Englene var der når Maria fikk beskjed om at hun
skulle føde Jesus. De var der på Betlehemsmarken når Jesus
ble født og sang så det ljomet over marken. Engelen var der og
advarte Josef om at Kong Herodes ville drepe Jesusbarnet, og ba
dem flykte for livet. Engelen kom til de skremte kvinnene ved
Jesu tomme grav. De trøstet og sa: frykt ikke!
Men ingen i Bibelens persongalleri ba noen gang om hjelp eller
trøst fra engler. Det virker som om englene har avtale om enveiskjøring – fra himmelen og til oss ned. Aldri på vår bestilling,
men på Guds ord og hans befaling.

De første disiplene

Vår tekst har i Bibelen fått overskriften ”de første disiplene”.
Og rett før vår fortelling kan vi lese om hvordan Jesus kaller de
aller første disiplene sine. Vår tekst er en del av denne fortellingen, og jeg skulle gjerne ha lest med fra vers 45, som jeg mener
er avgjørende for å få en god flyt og helhet i fortellingen. Etter
vår tekst har Jesus forflyttet seg til Kana der han er med å feirer
bryllup (Joh. 2,1 ff)
Mikkelsmess handler om engler, men ikke bare om engler.
For vår tekst tar oss med når Jesus er i ferd med å finne sine disipler. I versene før vår tekst kan vi lese at Natanael allerede har
blitt invitert med til Jesus av en annen som allerede har begynt
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å følge Jesus. Men godeste Natanael var ikke lett å overtale. Han
var skeptisk og kritisk, slik mange kan være i møte med noe
nytt. ”Kan det komme noe godt fra Nasaret?” (v. 46), sier han
sarkastisk. Kanskje løftet han blikket, der han satt under fikentreet, og så mot nord, mot den lille byen Nasaret. Slik Natanael
hadde forstått sin bibel skulle ikke Messias komme derfra.
Men på tross av tvil og motvillighet, på tross av skepsis og
mistro, reiser han seg opp, og går for å møte Jesus. Kanskje var
det som om han tenkte; ”Jeg får gi denne mannen en sjanse”.
Kanskje var det Filips overtalelsesevne og hans overbevisning
som beveget Natanael. Filips enkle utfordring er forbilledlig:
”Kom og se!”. Kom og se selv! Kan det gjøres så enkelt i vår tid?
Og i møte med Jesus blir han sett, løftet, elsket. For Jesus
sier til ham: ” Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.” I
møte med Jesus og hans ord blir Natanael overbevist, og bryter
ut sin egen trosbekjennelse: ”Rabbi, du er Guds Sønn, du er
Israels konge.”
Men Natanael blir lovet mer. Jesus forteller ham at det han til nå
hadde sett og erfart bare var småting i forhold til det han senere
skulle få oppleve dersom han ble en av dem som fulgte Jesus.
Han skulle få se en annen virkelighet og i glimt få se himmelens
storhet der Guds budbærere, englene, hadde sin plass.
En prekentråd på Mikkelsmess kan være nettopp dette: kan
vi kjenne oss igjen i Natanael? Ikke minst i vår tid? Det er lett å
møte det nye med skepsis og kritikk. Det er lett å møte nye med
skepsis og kritikk! Kanskje møter vi det som er nytt og ukjent
med like stor fordom som ham: ”Kan det komme noe godt fra
Nasaret?”. Det kan være godt og lærerikt å se hvordan Natanael blir møtt av Jesus, men også av Jesu første menighet, hans
disipler. Og ikke minst kan vi lære av Natanael selv, som reiser
seg for å se med egne øyne. Det er vel sant som det er sagt: Den
som leter, skal finne. Den som ikke leter, finner i hvert fall ingen
ting!
Thomas Berbum
Sokneprest i Jar menighet
sokneprest@jar-menighet.no
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20. Søndag i treenighetstiden
Søndag 2. oktober 2016
Lesetekster:
Rut 2,8–11 - Boas og Rut
Ef 6,1–4 - Oppdragelse etter Herrens vilje
Evangelietekst:
Matt 18,1–11 - De små har sine engler hos Gud

Om søndagen

Alle søndagene i treenighetstiden har også sine egne preg,
uten at dette i særlig grad blir gjort et nummer av i moderne
gudstjenesteplanlegging, i alle fall ikke i protestantisk sammenheng. Det kan såvidt nevnes at i katolsk tid var 2. oktober
en minnedag for alle «vaktengler», som opptrer i ulike sammenhenger, både i det nye og det gamle testamente. I folketroen er jo vaktengler stadig et levende konsept, som folk trekker
frem i forbindelse med nestenulykker og f.eks. ved sengekanten ( jfr. Wergelands «Når jeg legger meg til hvile»). Ettersom
engler også nevnes eksplisitt i dagens tekstutvalg, så kan man
evt. gjøre et poeng ut av dette, f.eks. ved å understreke ydmykheten som ligger i en vakttjeneste.

Om tema

Det er mange mulige temaer for en preken over denne Matteus-teksten, for det er en teologisk tekst, tung på symboler, en
form for lærestoff, direkte fra Jesu munn etter evangelistens
oppfattelse. Så da er det bare å velge seg ut noe, og gå i gang.
Det mest iøynefallende er naturlig nok fenomenet og konseptet «ydmykhet», som er relevant, viktig og interessant på
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mange vis. Dersom man skal bruke GT-teksten som lesetekst,
så kan den ydmyke Ruth være et eksempel til etterfølgelse, noe
som kan utvikles videre i prekenen.

Gudsrikets karakter

Dette kan angripes på flere måter. Disiplene viser seg som
sanne mennesker, og som noen som ikke forstår gudsrikets
ikke-materielle vesen, ved at de flokker seg om Jesus og spør
hvem som skal være størst. Som så mange ganger kan man
speile seg som sant menneske i bibeltekster; en higen etter
status, ære, posisjon og makt er en menneskelig drift, like
reell i dag som på Jesu tid.
At dette omvendte lederidealet er et konsekvent syn hos
Jesus fremgår av mange tekster, ikke minst hos Johannes, når
det er tale om vasking av disiplenes føtter før påskemåltidet.
Og likeledes i barnas evangelium i Markus 10; faktisk kan vi
se her en ganske direkte linje fra denne teksten og videre til
tanken om hvorfor det er de små barna som er best egnet til å
gripe og forstå gudsrikets karakter. Dette, som en kommentar
peker på, er fordi barn, frem til i alle fall en viss alder, legger
til grunn at alle er like og har like rettigheter, noe man som
ungdom og voksen etterhvert finner ut at slett ikke er tilfelle i
den virkelige verden.
Helt fra juleevangeliet om kongesønnen som fødes i et trau,
og til lignelsen om den barmhjertige samaritan, og videre,
holdes det frem et ideal omkring storhet, makt, og verdi som
bryter ganske eklatant med samtidens oppfatninger, ikke
minst ettersom dette skal ha funnet sted i en Midtøsten-kultur,
som den dag i dag er sterkt preget av slike stamme- og klanstankeganger, hvor makthierarkiet ofte fastsettes med sverd i
hånd.

Noen tanker om samtiden og begrepet ydmykhet

For å sende tilhørerne hjem med noe å reflektere over, kan det
kanskje være på sin plass å lete etter tilsvarende spørsmålsstillinger i dag, som den disiplene åpner med i teksten. Her spørres det jo direkte; men vi vet jo også at dem som søker makt
og posisjon ikke alltid bringer denne lengsel og denne søken
frem i lyset, men arbeider i kulissene for å besørge maktover-
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takelsen, og derfor heller ikke gjør dette til et tema.
Vi har jo ulike samfunnsanalyser, hver og en av oss, og den
kan bli veldig spekulativt å klemme til med saftige trendanalyser. Likevel er spørsmålene om stolthet, respekt og selvtillit,
for ikke å si integritet, spørsmål som det absolutt bør snakkes
om i dag, og som gjør seg gjeldende i ungdomsmiljøer, på skoler og på arbeidsplasser kontinuerlig. Og det går kanskje an å
si at begrepet ydmykhet har fått litt trangere kår i vår tid, i alle
fall som ledelsesideal. Det blir heller sett på som et uttrykk
for svakhet, feighet og forsagthet, mens man har fått høre
at det å opptre med selvtillit, visjoner og kanskje også med
«kvasshet», er helt nødvendig for å lykkes. Men det er uheldig
om det fester seg et inntrykk av at autoritet ikke kan uttrykkes
og utøves på en ydmyk måte. Faktisk står begrepet i fare for å
gjøre utøveren autoritær, i stedet for å gjøre ham eller henne
til en autoritet hvis man omskriver en uforsonlig og dikterende holdning med ord som «selvtillit» og «tydelighet».
Det kan trekkes inn mange observasjoner fra populærkulturens ulike lederskikkelser når det gjelder forholdet
mellom ydmykhet og autoritet, og ikke sjelden er nettopp
dette gjort til et tema innenfor plottet. Et eksempel kan være
i Star-Wars-universet; - den mektigste og viseste av alle jediene, er den lille grønne figuren ved navn Yoda. Luke Skywalker
identifiserer ham ikke med én gang, fordi han forventer seg
en mektig og sterk kriger som bærer stoltheten på utsiden.
Begynner man å reflektere på dette, så er det fort gjort å finne
lignende eksempler, og her må man vurdere om man, sett i
forhold til det forventede publikummet til den aktuelle prekenen, kan ta dette frem på en måte og tilrettelegge det slik at
det gir gjenklang og skaper gjenkjennelse.
Så kan man ende opp med et skarpt poeng om at Jesu taksonomi, og bibelens ledelsesideal, holder frem ydmykhet som
en verdifull og nødvendig, for ikke å si avgjørende, kvalitet i
diskusjonen om hvordan vi skaper gode ledere, gode samfunn,
og – til syvende og sist – realiserer gudsriket på denne jorden.
Vidar Brekke
sogneprest i Åmot, Hedmark
aanund@hotmail.com

GUDSTJENESTEN SOM HIMMELEN PÅ JORDEN

HØSTRETREAT PÅ LIA GÅRD
25. – 28. september 2016
Ordo Crucis innbyr til sin årlige høstretreat på Lia gård i
Østerdalen i tiden 25. – 28. september 2016.
På årets retreat vil vi sette søkelyset på vår kirkegang og vårt
gudstjenesteliv. Retreaten er åpen for alle som gjerne vil bli
kjent med hva Ordo Crucis står for.
Peter Halldorf fra Nya Slottet i Bjärka Säby i Sverige har fått tema
"Upplyft era hjärtan. – Gudstjenesten som himmelen på jorden».
På vår Høstreterat er det stillhet fra kveldsbønnen/completoriet
hver kveld, til kaffen etter middag etterfølgende dag. Mellom kaffen og kompletoriet kan vi snakke sammen, bli bedre kjent med
hverandre og vi vil ha en kulturkveld eller et sosialt kveldssamvær med samtale, sang og litt forskjellig program på kveldene.
Hallvard Beck leder morgenmeditasjonene og Arne Sand tilbyr
åndelig veiledning etter ignatiansk spiritualitet.
Pris kr 2500.
Påmelding innen 15/9 til Rolf Andersen: androlf@gmail.com

Seksjontittel
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Sveinug Hansen,
Sokneprest, Hol kirke
sokneprest-hol@hol.kirken.no

Trenger vi en ny bok om
konfirmasjonstiden?
KFUK-KFUM ved Jan Christian Nielsen
Nøkler til livet
Nye metoder for læring i kirken
KFUK-KFUM 2015. 176 s
JA – Når den tar ungdom og deres behov for
nøkler til livsmestring på alvor.
«Nøkler til livet» er KFUK-KFUMs bidrag til
en fornyelse av kirkens konfirmasjonsforberedelser og er ført i pennen av Jan Christian
Nielsen. Etter min mening leverer Nielsen og
KFUK-KFUK et nytt og godt bidrag av ressurser til bruk i konfirmanttiden.
«Nøkler til livet» tar i bruk nye metoder i
konfirmasjonsundervisningen og presenteres som et fullstendig konfirmantopplegg. At
opplegget er ment å kunne brukes av eldre
ungdommer, for samlinger i menigheten, og
at det er mulig å bruke enkeltsamlinger er
bra.

Faglig forankring

Bokens styrke er først og fremst grunnlagstenkningen som ligger bak og ønsket om å
utvikle nye metoder innenfor kirkens trosopplæring. Jan Christian Nielsen har arbeidet tett
med en rekke personer med bred kompetanse
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knyttet til arbeid med ungdom i kirken og samtidig vært i
tett dialog med det praktisk-teologiske og religionspedagogiske fagmiljøet. Forfatteren har tydelig latt seg inspirere og
utfordre av de siste års forskning på læring i kirka generelt og
konfirmasjonstiden spesielt.
Konfirmasjonsundersøkelsene i regi av KIFO og KUN fra
2007/2008 og 2012/2013, viste at ungdom er lite opptatt av
kristen dogmatikk og mest interessert i livsnære tema. Mens
de kirkelige medarbeiderne har sitt fokus rettet mot klassiske
tema i undervisningen. Dette tar boka på alvor. Nielsen gjør
et prisverdig forsøk på å svare på utfordringene mellom hva
konfirmantene er mest interessert i å lære om og hva kirken
ønsker å lære bort. «Nøkler til livet» møter dette gjennom
to metodiske grep. For det første forsøker de å relatere
samlingene til deltakernes liv og for det andre anvendes en
pedagogikk som involverer deltakerne aktivt.
Det siste grepet innebærer blant annet at forfatteren anvender en ny forståelse av læring, hvor læring som kunnskaping
fremmes. Dette grepet er kanskje det mest spennende ved «Nøkler til livet» og har stor betydning for hvordan læringen både
tilrettelegges, gjennomføres og internaliseres.
Tradisjonelt har man tenkt at læring i kirken handler om
tilegnelse av kunnskap hvor målet er å kunne gjengi overleverte påstander om kristen tro. Senere har man fått et større
fokus på læring som deltakelse, hvor kunnskap overleveres
gjennom praksis. Målet ved den deltakende læringen er nærmest å bli «formet» og «trygget» inn i fellesskapet. «Nøkler for
livet» tegner opp en tredje vei hvor læring er noe mer enn å
tilegne seg eksisterende påstandskunnskap og praksis. Læring
som kunnskaping har først og fremst som mål at deltakerne
skal få noe verktøy til eget liv, livstolkning og livsmestring.
		 Gjennom samlingene i boka skal ungdommene bli kjent
med slike verktøy eller nøklene som kan man finne i kristen
tro, og som de kan ta i bruk i hverdagen eller ved spesielle
livshendelser. Disse «nøklene til livet» er symboler, ritualer, kirkerom, fortellinger og bibeltekster. Jan Christian Nielsen har
brukt de faglige innspillene fra Elisabeth Tveito Johnsen, Geir
Afdal og Morten Holmqvist på en god måte og metodevalget
begrunnes godt i bokens faglige innledning.

Nøkler til livet

Utvalg av tema
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Jeg opplever at forfatteren tar på alvor at ungdommene selv er
mest interessert i livsnære temaer som vennskap og meningen
med livet, og mindre interessert i dåp, Jesus og Den hellige
ånd. Samtidig evner Nielsen å synligjøre hvordan redskaper i
kristen tro kan bli «nøkler for livet».
Ungdom vil lære om vennskap, og boka knytter behovet for
å ressurser til å kunne være bedre venner sammen med kristen
tro i boken første ti samlinger. Noen av disse knytter elementer
i kristen tro til ungdommenes erfaringer av vennskap. Andre
tematiserer ulike vennskapsrelasjoner. Jeg opplever at Nielsen
klarer å koble det som ungdom er opptatt ved å gi dem det
boken lover, nemlig «nøkler til livet». For eksempel knyttets de
ti bud til vennskap gjennom samlingen «Veiledning for vennskap – de ti bud» hvor konfirmantene blant annet får spørsmål
om hvordan de kan bruke budene i egen hverdag.
Bokens siste ti samlinger har fokus på livsmening og har
overskriften «Meningen med livet». I disse samlingene inviteres ungdommene til å utforske livets store spørsmål og gir
dem mulighet til å utvikle en kristen identitet.
Selv om tema for samlingene i seg selv ikke er så veldig nyskapende opplever jeg at fokus på at bli kjent med blant annet
gudstjenesteledd, kirkerom, salmer og bibeltekster som redskaper i eget liv som åpner opp for noe nytt.
«Nøkler til livet» er godt bygget opp, og utmerker seg ved
den allerede omtalte faglige innledningen som det etter
min mening er en forutsetning å gjøre seg godt kjent med
for at den nye metoden skal fungere. Samlingene er kort og
konkret beskrevet med oversikt over tidsbruk, utstyrsliste og
andre praktiske ting. I tillegg har den en innledende del til
lederne for hver samling. Nielsen har valgt ut gode og åpnende
spørsmål og jeg har stor tro på at konfirmantene gjennom det
nye opplegget vil få «nøkler til livet».
Å få nytt og godt materiell som kan brukes i
konfirmanttiden er en gave, og jeg ser fram til å ta det i bruk
sammen med nye konfirmanter til høsten.

Sjur Atle Furali,
Kapellan i Gamlebyen og Grønland sokn
sf644@kirken.no

Dialogteologi på norsk
Beate Fagerli, Anne Hege Grung, Sven Thore
Kloster og Line M. Onsrud (red.)
Dialogteologi på norsk
Verbum akademisk 2016. 312 s.
Rundt om i norske menigheter settes det stadig i gang nye religionsdialogprosjekter og det
vil uten tvil bli mer og mer av det i
Den norske kirke. Det er mange utfordringer
ved å drive religionsdialog, og man merker
raskt når man går i gang at dette er et arbeide
som krever mye av de involverte parter. Dialogteologi på norsk er derfor en bok man håper
skal kunne gjøre det religionsdialogiske landskapet lettere å navigere i både for frivillige og
ansatte i Den norske kirke. Tittelen indikerer
dog at denne antologien tar sikte på å være
noe mer enn en brukerveiledning i dialogarbeid.
Bak et noe forglemmelig omslag serveres
leseren 18 bidrag av god kvalitet, strukturert
på en gjennomtenkt og vellykket måte. Før
man går løs på disse bidragene bør man likevel ta seg tid til å lese forordet, som ikke bare
gir en grundig beskrivelse av hva dialogisk
teologi vil være, men også forklarer hvorfor boken er bygget opp som den er. Det er
ingenting i veien for å lese bidragene hver for
seg, men ved å lese den fra perm-til-perm blir
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leseropplevelsen prosessuell i seg selv, og at dialogisk teologi
skal være nettopp prosessuell og erfaringsbasert er noe man
raskt skjønner at er sentralt. For leseren med litt mindre tid og
leselyst til rådighet vil høydepunkt fra de tre delene bli trukket
særlig frem lenger ned.

Del 1 - Dialogteologi som kristen selvforståelse i
møte med andre

Det er litt overraskende at Dialogteologi på norsk innledes med
en artikkel om dialog mellom kristne og buddhister, men Notto Thelles bidrag justerer leseren inn på selve forutsetning for
godt dialogarbeid, nemlig at man “må legge til side den selvsikre markeringen av egne prinsipper og kjempe med livets
mening i radikal åpenhet”. Slettes ikke en dum påminner for
den norske lutheraner som så skal bla om til lesning om blant
annet Human-Etisk Forbund (HEF) i Oddbjørn Leirviks første
av to bidrag i antologien.
Første dels fremste kvalitet er mangfoldet bolken rommer. Tore Johnsens bidrag, Dialogteologi i samisk perspektiv,
er det nærmeste denne antologien kommer å involvere noen
utenfra majoritetskirken til å dele sine tanker, og nettopp
derfor er den så viktig å lese. Delkapitlet om dialogteologi som
forsoningsprosjekt bør være nyttig lesning for alle som jobber
med dialogarbeid i Den norske kirke, fordi mye av det arbeidet
som gjøres er berørt av skam og fordommer knyttet til fremmedfrykt. Religiondialogens gjenopprettende og forsonende
dimensjon er derfor viktig å være oppmerksom på for alle som
ønsker å gå i dialog med religiøse og kulturelle minoriteter
som opplever urimelig press fra media, politikere og samfunnet forøvrig. I forlengelse av dette er det betimelig å trekke
frem Gunnar Haalands essay Fra kristen til hedningekristen.
Refleksjoner i møte med jødedommen, som etter min mening
er Del 1s klart beste bidrag, og hans ekklesiologiske nyorientering i retning av jødedommen er tankevekkende lesning
for prester i Den norske kirke i dag. Ikke fordi alle skal være
enige med Haaland, men fordi jødenes før-kristne historie,
jødeforfølgelsen i Europa og Israel-Palestina-konflikten er så
sammenvevd med Den norske kirkes vesen og historie.

Dialogteologi på norsk
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Del 2 Dialogteologi i kirkelige handlinger

Empiri er sjelden morsom lesning, men her er det iallfall
ganske oppløftende lesning. Vi får bli med inn i dåpssamtaler (Gylver), skolegudstjenester (Ims), gravferder (Lillebø) og
sjelesorg (Jørgensen), og med unntak av høymessen så er dette
absolutt av kirkens kjerneområder. Det er også av områdene
som ofte nevnes med stor grad av pessimisme i Den norske
kirke. Det oppløftende med antologiens andre del er at Den
norske kirke, med sin tunge, lutherske statskirkearv, kan være
relevant også i en flerkulturell og flerreligiøs kontekst. Alle
bidragene her er gjennomarbeidede og troverdige, og er man
i en prestegjerning kan det være gode artikler å være klar over
dersom man havner i situasjoner hvor dialogisk teologi er
riktig verktøy å benytte seg av.

Del 3 Dialoteologi i ulike teologiske felt

I Dialogteologi på norsks tredje del er det mye anbefalingsverdig lesning, men det er særlig en artikkel som virkelig stikker
seg frem, og det er Gitte Buch-Hansens Johannesevangeliet og
antijudaismen. Bibelsk hermeneutik i dialogarbejdet. Artikkelens
ansatspunkt er Johannes kap. 8, og den antisemittisme som så
lett har sprunget ut av dette kapittelet. Herfra tas leseren med
på det som kunne ha blitt en mildt sagt krevende heisatur i et
uoversiktelig teologisk landskap, men med briljant penn gir
eksegeten Buch-Hansen en krystallklar fremstilling av en dialogteologi for samtid og framtid. Gitte Buch-Hansens artikkel
er den klart beste i denne antologien, og bekrefter forfatteren
som en av de mest spennende forskere innen teologi i Norden
i dag.
Det er flere artikler som bør kommenteres, fordi de tar opp
noen av religionsdialogens mest vriene anliggender. Anne
Hege Grungs artikkel Dialog og feminisme og Sven Thore Klosters Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen? Om kristent hat mot
jøder og muslimer, gjør vondt der de skal og bør snarest inn på
pensum på enhver praktikumsinstitusjon i Norge. Videre i Del
3 rettes oppmerksomheten mot religionsdialogens kanskje
mest følsomme områder, og nettopp derfor blir denne delen
av boken så spennende. Hva med den andres og vår egen frel-
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se? Hvor skal vi trekke den misjonale grensen? Når skal vi si i
fra når vi konfronteres med religiøst begrunnede holdninger
som vi ikke kan stå inne for? Er det livssynsnøytralitet eller
lyssynsåpenhet som bør være utgangspunktet for religionsdialogen? Dette er de aktuelle problemstillingene for religionsdialog idag, og derfor er det i Del 3 at Dialogteologi på norsk blir
fremadskuende.

Oppsummering

Det er langt i fra opplagt at Den norske kirke skal drive med
religionsdialog, og dialogskeptikere peker gjerne på at dette
er et godt stykke unna det kirken skal beskjeftige seg med.
Andre strekker seg så langt som at de innrømmer at det er en
viss samfunnsnytte i religionsdialog, og at teologer jo besitter
en særlig kompetanse for å snakke om tro, men ønsker ikke
at “de andre” skal prege kirkens holdninger og riter. Det store
flertallet har jeg likevel inntrykk av at er de som mener at
dialog er noe som kirken bør drive med, og at man gjerne kan
lese fra andre religiøse tekster i visse deler av gudstjenesten.
Jeg vil si at del 1 og 2 i denne antologien bekrefter nettopp den
holdningen, og det er vel og bra, men det er i del 3 vi finner
indrefileten. Selv opplevde jeg del 1 og 2 som et eneste langt, og
til tider litt kjedelig, forord til siste del. Det er nyttig å lese om
dialogarbeidet Oddbjørn Leirvik og Notto Thelle har holdt på
med siden 1980-tallet, og deres forskning må anses som obligatorisk lesning for alle som beskjeftiger seg med religionsdialog. Mye av grunnlaget for religionsdialogen er uten tvil blitt
lagt med Thelle, Leirvik og Haaland, men det er Buch-Hansen,
Ahlstrand og Horsfjord det for alvor utfolder seg en dialogteologi.
Dialogteologi på norsk kan muligens være lett å hoppe bukk
over for prester og teologer som ikke beskjeftiger seg med
religionsdialog, men dialogteologi må ikke nødvendigvis være
en teologi for religionsdialogen alene. Jeg vil tørre påstå at de
fleste prester i Den norske kirke vil finne denne boken teologisk nyttig, og den bør befinne seg på ethvert kirkekontor hvor
religionsdialog bedrives.

Øystein Magelssen,
Generalsekretær i KFUK-KFUM
oysteinm@kfuk-kfum.no

Hefte som forandrer?
Kirkerådet, Den norske kirke
Ingeborg Dybvik (RED.)
Jobb som forandrer
Kirkerådet, 2016
Jeg har sett en del mer eller mindre gode eksempler på rekrutteringsmateriell til kristelige studiesteder og kirkelige yrker. Dessverre
husker jeg ikke alt som like overbevisende.
Enkelte brosjyrer husker jeg som så kjedelige
og livsfjerne, at en nok skulle være temmelig
motivert i utgangspunktet for å orke å bla
igjennom. Jeg husker at vi, som studenter,
noen ganger ble sendt ut på «turne» med noen
bunker rekruteringspropaganda i sekken.
Problemer var at de som fattet mest interesse,
ofte var folk som allerede var vel i havn med
sitt kirkelige yrkesvalg, eller tenkte mest på
sine barnebarn.

Mobilisering

Vi trenger å gjøre det vi kan for å mobilisere
unge mennesker til yrkesliv i kirken. Vi trenger det, fordi det etter hvert er mange tomme
plasser å fylle, og fordi det også har vært et
voksende antall kirkelige arbeidsplasser. Men
først og fremst er dette vel verdt å gjøre, fordi
det kan være et yrkesvalg til stor velsignelse
for den enkelte selv, og for alle de som en
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gang vil bli betjent. Å arbeide i kirken gir en unik kontakt med
et bredt spekter av mennesker om de vesentlige ting; om det
som bærer, om verdier som varer, om alt det som gjør livet
verdt å leve. Det er derfor ingen grunn til å presentere unge
mennesker for denne muligheten som et tungt kall. Tvert
imot! For mange vil det å være prest eller ha en annen kirkelig
tjeneste være det mest meningsfulle en kan bruke seg selv til.

Fulltreffer

En anmeldelse bør vel i respekt for seg selv, aldri være helt
fornøyd. Denne er begeistret. Heftet «Jobb som forandrer»,
utgitt av Den norske kirke ved redaktør Ingeborg Dybvig, er
en fulltreffer. Heftet ble publisert som innstikk i Vårt Land 3.
mars i år, men er såpass «tidløst» at det kanskje også vil egne
seg til utdeling i flere år..
Når heftet treffer, så er det først og fremst fordi det treffer unge
mennesker hjemme. Heftet presenterer mennesker det er
enkelt å kjenne seg igjen i, og det beskriver yrkeslivet i kirken
på en realistisk måte. I stedet for å beskrive og forklare om
utdanningsløp, kvalifikasjonskrav og tjenesteordningenes
mange oppgaver, skildrer heftet den kirkelige arbeidshverdag
på en troverdig og inspirerende måte.

Troverdige vitnesbyrd

Det troverdige vitnesbyrdet går som en rød tråd gjennom hele
heftet. I alt fra de lengre artiklene til de mange små enquête-liknende uttalelsene, framstår unge mennesker med veldig
ærlige og troverdige uttalelser om grunnene til at de har valgt
kirkelige yrker. Samlet får en som leser et klart inntrykk av at
veiene fram mot et slikt valg er mange og ulike, og at det ikke
finnes en bestemt måte en helst bør føle og tenke om en seriøst skal vurdere et kirkelig arbeidsplass for egen del.

Vigslede i fokus

Noen vil nok finne grunner til å kritisere heftet for ikke å nevne andre kirkelige yrkesgrupper enn de vigslede. Og kanskje
burde det være en side der de mange andre kirkelige yrkesmulighetene kunne vært presentert også. Vi trenger jo også
rekruttering av nye kirkeverger, barne- og ungdomsarbeidere,
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kirketjenere, trosopplærere, menighetsforvaltere, kontorsekretærer etc. Samtidig tenker jeg det er et greit valg denne gangen
å ha de yrkene i fokus som krever en kirkefaglig utdanning og
ordinasjon/vigsling.

Levende rekruttering

Vi er mange som kan fortelle om at vi for alvor ble satt på
sporet av et kirkelig yrke i et kristent ungdomsmiljø der ansvar
og engasjement etter hvert vekket tanken om en framtid som
kirkelig ansatt. Mange kan fortelle om gode forbilder som ikke
var uvesentlige eksempler på en yrkeshverdag som en gang
kunne bli ens egen. En del husker godt da en voksenleder i
Ten Sing eller hva det kan ha vært, sa: -Jeg synes du skulle vurdere ordentlig om du ikke skulle bli prest! -Jeg tror du har det i
deg som ville gjøre deg til en god diakon! –Med dine interesser
og dine evner, du må jo bare bli kirkemusiker!
Hvert år gjennomfører over 400 unge ett år på en av våre folkehøgskoler eller ettåringsprogrammer i KFUK-KFUM, og over
2000 ungdom deltar årlig på våre ledertreningsprogrammer
rundt i lokalmenighetene. Ikke sjelden møter jeg kirkelige
medarbeidere som avgjorde sitt yrkesvalg nettopp i løpet av –
og på grunn av(!) - dette året. Dette er bare et eksempel på hvor
avgjørende viktig det er for rekrutteringen til kirkelig tjeneste
å ha et levende kristent barne og ungdomsarbeid. I tillegg gjelder det at vi som allerede har tatt vårt valg av at kirkelig yrke,
møter de unge med en realistisk entusiasme på vår profesjons
vegne.

Mer enn et hefte

Det er vanskelig å si hvor stor effekt det vil ha at «Jobb som
forandrer» ble sendt som innstikk i avisa til alle Vårt Lands
abonnenter. Mon tro hvor stor prosent av disse «annonsbilagene» som nådde fram til en potensiell ny prest eller kateket?
Kan hende var det ikke så mange. Det blir litt som å bare legge
en bunke invitasjoner på et bord i våpenhuset sammen med
masse andre gamle menighetsblader og løpesedler.
Jeg spår at heftet lettere vil svare til sitt formål om det gis
direkte til et ungt menneske fra en som tenker at dette kan ha
noe for seg.. En som kjenner den unge såpass at det er grunn
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til å anta at dette heftet neppe vil gå rett i papirsøpla. Slik kan
dette heftet også være et påskudd til å ta denne utfordringen
opp med aktuelle unge, ikke bare tenke at en skulle jo gjerne
vært litt mer frimodig og sagt noe. På den måten kan dette
være mer enn et hvilket som helst hefte. Og den som leser det
vil være interessert, fordi en som en hadde tillit til, tenkte at
«dette kan være noe for meg».

-Mest meningsfulle jobb

«-Jeg tror jeg har verdens mest meningsfulle jobb», uttaler
Kjersti Gautestad Norheim i heftet, og fortsetter: «Og så har vi
jo verdens beste budskap å komme med. Som prest får vi være
med å gi språk til troen, peke på Jesus og formidle håp – for
livet og like inn i døden. Og det ønsker jeg å gjøre ordentlig. Å
være prest er et håndverk. Et håndverk med store muligheter.»
Slike utsagn betyr mye i arbeidet med å mobilisere unge mennesker til kirkelig tjeneste. Men vel å merke om slike utsagn
står i forhold til et liv og en hverdag som ungdom får ha et
forhold og tillit til. Derfor kan kirkelige ansattes nærvær i det
kristen barne- og ungdomsarbeidet ikke overvurderes. Det er
mer verdt for vårt rekrutteringsarbeid enn all verdens gode
hefter og brosjyrer!

Henrik Ødegaard,
Høgskolelektor og komponist
heoedeg@online.no

Kroppen i Guds hus
Margrete Kvalbein:
Henvendt. Overgitt
Kroppen i Guds hus
Verbum forlag 2015, 194 s.
ISBN 978-82-543-1295-7

Da jeg åpnet denne boka boka første gang ble jeg
raskt nysgjerrig på hvilken type bok dette var, hvem
den er skrevet for og hva slags sjanger den kunne
plasseres i. Men jeg ble raskt frustrert over ikke å
finne noe entydig svar på dise spørsmålene. Den
nye boka er ikke noen lærebok for kirkelig kroppsbruk, selv om dette også berøres. Den er heller ikke
en akademisk avhandling, selv om den har trekk
som minner om disse. Den er ikke noen fagbok i
liurgikk, selv om liturgiske emner stadig berøres.
Den er ikke først og fremst en kommentar til Den
norske kirkes gudstjenestereform, selv om reformen nevnes og behandles ofte i boka. Den er ikke
ment som faglig påfyll til trosopplærere, men har
likevel mye å bidra med på for ale som jobber med
og er interessert i trosopplæring.
Forfatteren Margrete Kvalbein er utdannet danser ved Kunsthøgskolen i Oslo/Statens balletthøgskole, og har mer enn 20 års erfaring som utøvende
danser. Hun har også arbeidet som danselærer på
folkehøgskole og som kulturveileder. Kvalbein er
også mye brukt som kursholder for kirkelig ansatte. Hun har også studert kristendom, psykologi og
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litteraturvitenskap.
Og hva slags bok er det hun har skrevet? Enkelt sagt kom jeg etterhvert til at den rett og slett handler om hennes eget liv som danser
i norske kirkerom, og hennes refleksjoner over såvel sin personlige
historie som sin dansepraksis i kirkelandskapet gjennom mer enn to
årtier. En ganske personlig bok, med andre ord, men likefullt med en
vinkling som gjør den svært tilgjengelig og vesentlig. Hennes egen
dansepraksis har til dels vært en kamp: “Det var ved å danse meg
gjennom ulike faser av et trosliv at jeg kunne holdes fast i kirke og
tro.” (s.14) Men det har også vært en fest, noe hun formidler nesten på
hver side i den velskrevne boka.
Boka er slett ikke skrevet bare for dem som danser, med andre
ord, men for alle som jobber i kirkerommet som utøvere, pedagoger
eller er aktive på andre måter. Den er skrevet for alle som er interessert i kroppens funksjon i dette rommet, enten man er profesjnell
eller deltar som del av en menighet eller et publikum.
Boka henviser ern rekke ganger til Gudstjenestereformen vi
nettopp har vært gjennom, og til kirkens trosopplærings-ansvar. Men
også til satsingen på kirkekultur i kjølvannet av “Kunsten å være kirke” (Kirkens kulturmelding fra 2005)
Et hovedmål for forfatteren er å bestemme kroppens status i
kirken, så og si, og å framheve at den er så mye mer enn noe “svakt og
syndig”: Kroppen er også det Gud tyr til når han vil inkarneres i vår
verden.
Boka starter med et Credo, en bekjennelse der dansen settes inn i
den rituelle sammenheng og gir et godt utblikk på resten av boka. De
siste linjene munner ut i bokas tittel:
Jeg beveger meg fordi jeg er beveget.
Jeg beveger rommet og er rommet.
Vi er rommet, beveget.
Henvendt. Overgitt. (s. 8)
Kirkerommets konkrete utforming kommenteres ofte i boka, og hvordan det er / ikke er tilrettelagt for såvel syn som hørsel. Dette gjelder
både i liturgi og ved kulturarrangementer. Kvalbein bruker begreper
som “akse”, “retninger”, “henvendelse” og “blikkretning” for å beskrive muligheter og begrensninger rommene gir.
Boka er ikke en akademinsk avhandling, påstod jeg innlednings-
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vis. Men det betyr ikke at du ikke også vil finne mat for tanken!
Kvalbein framhever Richard Schechner og hans bok Performance
theory (1988/2003) som en viktig premissleverandør for hennes tenkning om det å tre fram som kropp i kirkerommet. Det er særlig hans
skille mellom ritual og teater som får forfatteren til å utvikle tanker
om dansens plass i liturgi og andre forkynnende situasjoner. Andre
teoretikere som nevnes og kommenteres er Kari Veiteberg, Halvor
Nordhaug og Sivert Angel.
Avslutningsvis i hvert av de 10 kapitlene sprer forfatteren ut en
“ABC”, der alle alfabetets bokstaver blir utgangspunkt for en liten
artikkel. Kvalbein kaller det “en koreografs veileder til kirkerommet”,
og her konkretiserer hun sin tenkning om koreografiske begreper,
fra “Akse” og “Bak” til “Øve” og “Ånd”. De fleste artiklene har med en
øvelse eller en refleksjonsoppgave.
Med jevne mellomrom dukker lengre kursiverte avsnitt opp. Dette
er dagboksnotater og refleksjoner fra egen praksis, undervisning og
utøving gjennom mange år. Tekstene er av og til lyrisk, av og til helt
stikkordmessig utformet, og inneholder temaer som det å sette seg
selv i sentrum, om kvalitet og om relevans.
I et av kapitlene tematiserer Kvalbein de kirkelig ansattes og
andre medvirkende i gudstjenestens rolleforståelse. Å utøve, å opptre
og å øve blir her sentrale begreper, og selve dette å være tilstede som
kropp.
Jeg synes Kvalbein er på sitt beste når hun går inn i setter følgende
temaområdene opp mot hverandre: Ritual - Underholdning - Forkynnelse. Kan prekenen bli underholdning, og når skjer det? Er organistens postludium underholdning eller rituale? Hvordan står det
til med det kultiske i vår lutherske kirke? Og hvordan står det til med
sanseligheten i luthersk, norsk kirkeliv i dag? Er form og innhold
uadskillelige i ritual og forkynnelse? Hva “betyr” en dans? Og hva
“betyr” selve dansen?
Kapitlet om presten er formet som et personlig brev, og er langt på
vei en kjærlighetserklæring. Det handler om det, for mange, overraskende kravet om å iscenesette seg selv i prestens praksis, om viktigheten av kommunikative evner og det å være “hjemme i sin egen
kropp”. Her har danseren og presten noe felles i sine roller, framhever
forfatteren.
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En av måtene danseren Kvalbein jobber på, er som klovnen Bea. I den
sammenheng skriver hun om kommunikasjon med barn og hva man
bør tenke gjennom når barn er gudstjenestedeltakere. Skal de delta
eller bli vist fram?
Et hovedkapittel i boka handler om ungdom og kropp, og dette
ble for meg bokas høydepunkt. Kvalbein skriver om kirkens “kroppsproblem” ( altså kroppsforakt). Her får du også svar på hva forfatteren
mener med “det omvendte overgrepet” mot unge i kirken, og om
kroppen som perfeksjonsprosjekt/forbedringsprosjekt i våre dager.
Dette leder videre til betraktninger om styrken i felleshandlinger,
eksemplifisert i tiden etter 22. juli 2011. Hun skriver om muligheten
for kollisjoner mellom det kollektive og det individuelle i slike sterke
felleshandlinger. Og om virtuelt og ekte fellesskap, hvordan det i
vår tid er mulig å bygge opp et eget verdensbilde via en dataskjerm.
Videre om totalitær og sunn trosopplæring innenfor kirkerommets
vegger. Og om hvilke konsekvenser dette får for arbeid med ungdom
og skapende dans i dette rommet, men også for arbeid med ungdom
generellt i kirken.
Om som om dette ikke er nok: Vi kan lese spennede refleksjoner
om “den godt planlagte improvisasjonen”. Og om improvisasjonens
kontrast til media, altså noe som formidles via et middel, et mellomledd. Hva fungere best, salmer på skjerm eller i salmebok? Gudstjeneste pr. radio eller opplevd “der og da”?
Gjennom hele boka går en streng av advarsler mot forflatning og
underholdning, og en oppfordring til kroppslig nærvær og inholdsmessig relevans.
Midt i boka finner vi 15 sider med fotografier fra Kvalbeins dansende kirkepraksis. Språket er overalt godt, med gode setninger og fin
komposisjon. Jeg vil også nevne at boka er gitt ut med delvis støtte fra
en rekke navngitte enkeltpersoner, gjennom såkalt folkefounding.
Forfatteren far, Hans Kvalbein, nevnes flere ganger, direkte og
indirekte, Og bokas epilog om formuleringen “Dette er min kropp,
som gis for dere” i nattverdliturgien er rørende og et verdig punktum
for en svært lesverdig og god bok.
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Det lukter død her
Den lille 7-åringen som uttaler dette, klamrer seg bak pappas
bukseben og vil ut – ut av krematoriet der vi skal holde gravferd for moren hans dagen etter. Jeg vil at han skal orke å være
her – litt til - for å bli kjent med rommet som han må utholde
og være i – 1 time i morgen.
Jeg skriver dette innlegget for å minne prester om viktigheten av å forberede barn på begravelsesrommet, de gangene
barn er nærmeste pårørende. I de tilfellene jeg har møtt barn
som nærmeste pårørende ved tap av søsken eller foreldre, har
jeg dagen før begravelsen tatt dem med inn i rommet begravelsen skal være i. Jeg leste om dette for mange år siden i en bok
av Steinar Ekvik. Han skrev at det er utrolig viktig at barn forberedes så mye som mulig på hva som skal skje – helt konkret.
Barn må vite hvor de skal sitte, hva presten skal ha på seg, hvor
presten skal stå og sitte, og hvor resten av familien skal sitte.
Jeg opplever at barn må forberedes på en annen måte enn
voksne. Vi kan gjerne si: «så synger vi, så sier jeg litt om den
som er død, så synger en mann en sang, så leser jeg fra Bibelen….osv» Men vel så viktig er det å fortelle små barn at de
voksne kommer til å ha på seg svarte klær, og så kommer de til
å gråte, og tørke øyne og nese med lommetørklær.
Når man er i rommet dagen før, kan man vise mens man forteller, at «det kommer til å være kjempemange blomster her,
med vakre hvite bånd, og de kommer til å stå rundt kisten her
sammen med mange hvite lys. Og oppå toppen av kisten ligger
de aller vakreste blomstene – fra dere.
Og ved siden av deg kommer bestemor til å sitte, og hun vil
holde deg i hånden. Og hvis du vil ut, så er doen her….»
Når gravferden skal være i en kirke, har jeg opplevd at barn
først går rolig rundt og titter, jeg viser plassen til kisten og
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hvor de selv skal sitte, og så spør de veldig fort om de ulike
tingene i kirkerommet. Så blir de etter hvert urolige, turner
gjerne i alterringen eller løper litt rundt. Topp! La dem løpe, la
dem hyle, for i morgen merker de fort at de ikke kan det.
Jeg har også fått til forberedelsesmøter i Haslum krematorium
som er sprengt av gravferder hver eneste dag! En halv time, ca
2 timer før neste gravferd, har vi fått gå rundt i full ro. Barna
har sett hvor kisten skulle stå, de har prøvesittet stolene, øvd
litt på å sitte med skuldrene ned, lent inntil pappa. I ett tilfelle
var barnas frykt for seremoni- rommet i krematoriet til å ta
og føle på. Jo mer vi fikk øvd, jo mer ble frykten for rommet,
dempet, sakte, men sikkert. Da barna fikk prøve min mikrofon, ble rommet etter hvert litt ufarlig. Vi fikk snakket om det
barna var redde for, trygget dem på at lokket på kisten var godt
skrudd igjen – og så drakk vi vann på bakrommet! Vann er
viktig når vi er triste.
Det er godt kjent blant prester at det alltid er viktig å forberede barn som skal være med i gravferder på hva en begravelse er. Mye kan fortelles. Dette innlegget er ment som en
påminnelse om at alle prester som møter barn som nærmeste
pårørende, må forberede barna på rommet begravelsen skal
være i – helst en dag eller to før gravferden finner sted. I noen
tilfeller er det viktigere enn vi aner. For noen rom kan faktisk
lukte død…..
En flott bok som kan være en god hjelp til å forberede barn
som opplever død er: Atle Dyregrov, Hva skjer når vi dør? En
vakker bok som kan gi ord og bilder til sorg og savn er: Björg
Thorallsdottir, Pappaen min bor i himmelen.
Jeg har fått tillatelse av pårørende til å fortelle dette via denne
publiseringen.
Sunniva Johnsen Fisknes,
prest i Lysaker/ Snarøya menighet,
sunnifisk@gmail.com
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Fremragende
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Premieoverrekkelse
Fremragende
tekstgjennomgang 2015
Mandag 6. juni
møtte redaksjonen
vinneren av Nytt
norsk kirkeblad
tekstgjennomgangskonkurranse
2015.
Harald Frøvoll
Torgauten stilte
opp til høytidelige
premieoverekkelse
for Fremragende tekstgjennomgang
2015.

Redaktøren og den glade vinner

Redaktør Merete Thomassen overrakte diplomet og en flott fyllepenn som
premie.

Det hele ble feiret med kake!

Farlig med fyllepenn?

Nytt norsk kirkeblad gratulerer
Harald Frøvoll Torgauten med
utmerkelsen og ønsker alt godt
fremover.

Frem mot 500-års-jubileet for
Martin Luthers teser, trykker Nytt
Norsk
norsk kirkeblad
Kirkebladsamtlige
samtligeteser
teseriide
de
kommende utgavene.
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59. St. Laurentius har kaldt de fattige,
som er medlemmer af kirken, kirkens
skatter, men han har kun brugt ordet i
den betydning, som var gjengs paa hans
tid.
16. «Helvete, skjærsild og himmel synes å
forholde
til hverandre
fortvilelse,
60.
Vi sigesegmed
god grundsom
dristig
og sikranden
til
fortvilelse
og
sikkerhet.»
kert, at denne skat er kirkens nøgler, som
er den givne ved Kristi fortjeneste.
61. For det er klart, at til at eftergive
kirkestraffen og de forbeholdte tilfælde er
pavens magt ene tilstrækkelig.

