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Leder
Da jeg gikk på praktikum fikk jeg en oppfordring: «Eksperimenter
med liturgien!» En av mine første gudstjenester utenom vanlig
høymesse var en Dostojevski-gudstjeneste med overskriften:
«Verdens ondeste kristen inntar Holmen kirke.» Siden har jeg
vekslet mellom å være en from liturgisk anarkist i opposisjon til
alt fra tradisjon til reformer, og en liturgisk pedant som nekter å
erstatte «bar» med «bærer». Mens jeg har vært prest har kirken
kontinuerlig bedrevet reformarbeid, og nye arbeidsregulativ har
fylt innboksen.
Et gjentagende begrepspar jeg og mine kollegaer har anvendt
i møte med hver reform, har vært «prestens selvstendighet».
Samtidig har prester vært skarpe i kritikken av prester som de
mener er illojale eller på en eller annen måte tillater seg for mye.
Så hva kan en prest tillate seg, og hva bør presten ha i mente når
hun er på Facebook eller forbereder gudstjeneste? I magasindelen
er det fem innfallsvinkler til hva presten kan tillate seg, skrevet
av en tidligere biskop, en fagforeningsleder, en som har undervist
prester i pastorallære, en som flere har ment har tillatt seg mer
enn en prest bør, og en menighetsprest som ikke kan leve med å
tillate seg for mye.
«Presten» er et menneske som uavhengig av legning, kjønn
og teologi har makt, men hvor refleksjonen rundt den er ulik.
En frigjøringsteolog kan være vel så maktarrogant som en
konservativ høykirkelig teolog; en sentrumsteolog kan være like
lite fintfølende i møte med sin menighet som alle andre. Og rundt
dem befinner kirkens medlemmer seg, med sine meninger om det
meste en prest gjør og ikke gjør. Magasindelen gir forhåpentligvis
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leseren noen perspektiv på hvordan hun forvalter sin tjeneste
og kan bidra til at hun gjør det med fornyet frimodighet til
tross for nye ansettelsesforhold, reformer og kommende
omveltninger i kirka.
«Folk på fakultet» heter spalten lansert i dette nummeret. Jeg
har ofte ment at kirka er god på å samle folk som ellers ikke
hadde hatt noe med hverandre å gjøre. Nytt norsk kirkeblad
kan ikke være dårligere. Spalten vil gi leseren et møte med
ansatte ved Det teologiske fakultet, deres forskning, og
forhåpentligvis bidra til å lokke leseren til å ta kontakt med
fakultetet og delta på alt fra alumnidager til Jervell-seminarer.
Velkommen til å anvende TF, og til bladets innhold.
Lars Martin Dahl
nummerredaktør
sokneprest i Gamlebyen og Grønland menighet
ld922@kirken.no

Kjære abonnenter!
Fordi Det praktisk-teologiske seminar nå er blitt en
del av Det teologiske fakultet ved UiO, vil faktureringsrutinene bli noe endret. Dette innebærer at fakturaene
fra nå av vil bli sendt ut som epost.
Vi mangler epost-adresser til mange av dere, og ber
derfor om at alle sender epost-adressen sin til rådgiver
ved TF, Elisabeth Engh Seland:
e.e.seland@teologi.uio.no
På forhånd takk, og god høst til dere alle!
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Kjenn deg selv. En profesjonsetisk
epistel om prestetjeneste
Som prest kan man ikke bare gjøre som man vil, konstaterte
jeg en gang til en gruppe studenter. Det stod profesjonsetikk
på timeplanen, og jeg serverte en konvensjonell påstand.
Umiddelbart spurte en av dem: men hva vil vi da? Det
overraskende spørsmålet innbød til refleksjon: Trenger det å
være disharmoni mellom det man vil som privatperson og det
man vil som prest? Må man som prest la seg være utenfrastyrt?
Gir presterollen anledning til å virkeliggjøre personlige ønsker og
ambisjoner, og er det bra om prester bruker rollen til det?
Presterollen er spesiell, men det særegne ved den skal ikke
overdrives. Også det spesielle har noe allment ved seg. Rollene
som sykepleier, lege eller politi er også spesielle, i den forstand at
disse yrkene legger føringer for yrkesutøverens gjøren og laden, i
og utenfor tjenesten. Som prester må også andre yrkesgrupper
forholde seg til konvensjoner, til sosiale forventninger og
fordommer, til prinsipielle føringer, til juridiske rettigheter og
forpliktelser, som yrket fører med seg. Det felles i det spesielle
ved disse rollene har å gjøre med at de er profesjoner, såkalte
"menneskebehandlende profesjoner" i mangel av et bedre uttrykk.
På den ene siden innebærer profesjonalitet nettopp selvstendighet
til å kunne handle på selvstendig grunnlag, til å kunne gjøre
egne valg. Den profesjonelle har autorisasjon og spesialisert
fagkunnskap, tilegnet gjennom et eget profesjonsstudium, som gir
autonomi. På den andre siden innebærer profesjonalitet å kjenne
tjenestens ansvar og grenser. Profesjonene har sitt mandat fra
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samfunnet, og de utfører sitt oppdrag ved å tjene fellesskapet
og dets medlemmer. Allerede i dette ligger etiske føringer. Den
mest åpenbare er at det er samfunnets og den enkeltes beste
som skal stå i sentrum for den profesjonelles handlinger, ikke
den profesjonelles egeninteresser. Man kan altså ikke ”bare
gjøre hva man vil”. Det tar seg ikke bra ut om en lege bruker
tjenesten for å fylle personlige interesser på en måte som går
utover mandatet og på bekostning av pasientens beste. Slikt er
i noen tilfeller straffbart og i alle tilfeller dårlig profesjonsetikk.
Harald Grimen hevdet derfor at profesjonsetikken er et
viktig korrektiv i yrkesutøvelsen, den beskytter samfunnet
mot muligheten for utilbørlig adferd. Ifølge Christoffersen
(2005, 24) kan slik adferd involvere blant annet subversive
hensikter, illegitim forfølging av egeninteresser, illegitime
interessesammenblandinger og perverse insentiver. Det er
lett å bifalle at slik adferd er noe samfunnsborgere trenger
beskyttelse mot. Samtidig er kanskje ikke slike generelle
og negativt formulerte retningslinjer til stor hjelp for den
profesjonelle, i sine forsøk på å håndtere de dagligdagse etiske
dilemmaer. Etiske retningslinjer har blitt vanlig i mange
profesjoner og yrker, men å ta gode etiske beslutninger forblir
utfordrende i praksis.
Presteforeningen har nylig påpekt begrensningene ved en
profesjonsetikk kun formulert som regler og retningslinjer. I
dokumentet «Profesjonsetikk for prester», som kom i sommer,
søker foreningen i stedet å formulere et «verdidokument»
som gir en positiv framstilling av god profesjonsetikk.
Generelt skal presten skal vektlegge verdiene åpenhet og
integritet i utøvelsen av sin tjeneste. I møte med den andre,
skal presten «holde fram ansvar, kjærlighet og forsoning
i møte med likegyldighet, ondskap og urett» (2017, 3).
Igjen er det ikke vanskelig å bifalle at dette høres riktig
ut. Men presisjonsnivået er lavt og tolkningsrommet stort.
Formuleringer av dette kaliberet er derfor heller ikke til mye
hjelp i prestens arbeid med å løse konkrete etiske dilemmaer i
hverdagen. Presteforeningen peker også på ordinasjonsløftet
og tjenesteordningene. Også dette er tekster som gir stort
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tolkningsrom, men de uttrykker til gjengjeld samfunnets faktiske
mandat til profesjonen. Disse danner basisen for profesjonsetisk
refleksjon om prestetjenesten. Egne lovbestemmelser som
berammer prestetjenesten gjengis også, og på noen felt tyr
presteforeningen til svært presise formuleringer: ”be alltid om
sitatsjekk” om man intervjues av media, for eksempel (16).
Presise retningslinjer er lettere å omsette i praksis enn luftige
verdier. Men høyt presisjonsnivå leder ikke nødvendigvis
heller til god praksis. Praksisfeltet som presten må forholde
seg til er bevegelig og uoversiktlig, valg tas på bakgrunn
av situasjonsbestemte faktorer. Når Presteforeningens
Profesjonsetikk for prester til slutt beskriver noen praksisnære
case til refleksjon og samtale, kommer etter mitt syn denne
uomgjengelige, kontekstuelle siden ved praktisk profesjonsetikk
mer i forgrunnen. Utfordringen handler om å kunne bedømme
hva som er samfunnets mandat og til den andres beste, i
komplekse og flyktige situasjoner.
At profesjonsbæreren i enhver situasjon skal tjene fellesskapet
og den andres beste framfor egeninteresser, betyr imidlertid
ikke at det er uetisk å ha egeninteresser. Den som velger å gå
inn i en profesjon, er gjerne også motivert av en egeninteresse:
man vil eksempelvis være prest fordi det oppleves meningsfullt,
det er i tråd med overbevisning eller kall, man opplever å
passe til oppgavene, eller lignende. Andre typer egeninteresser
kan være helt legitime i seg selv, mens de blir problematiske
innenfor profesjonsutøvelsen, dersom de forfølges på måter
som kompromitterer profesjonens mandat og hensynet til den
andre. For å belyse det siste kan det være verdt å henvise til
moralfilosofen Charles Taylors og hans tale om ”moral goods”
(1989, 91-98). Taylor påpeker at mennesker hele tiden forholder
seg til ting det oppfatter som goder, både bevisst og intuitivt.
Oppfatninger av hva som er viktige goder varierer med tid og sted.
Noen goder anser man for å være mindre viktige, og noen goder
anser man som viktigere enn det meste annet. Taylor påpeker at
det vi oppfatter som goder også motiverer oss til handling. Goder
er noe man ønsker å oppnå eller realisere. Men goder kan også
komme i konflikt med hverandre, noe som stiller oss overfor
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dilemmaer. Med bil kommer man seg for eksempel enkelt til
jobb, men det går på bekostning av miljøhensynet. Hva man
velger er ikke nødvendigvis det godet som man setter høyest
i teorien. Goder knytter det seg også følelser og selvforståelse
til, valg og handlinger involverer derfor mer enn rasjonelle
vurderinger.
Ut fra dette perspektivet handler noe av utfordringen i
praktisk profesjonsetikk ikke om at man mangler de rette
verdiene, har vond vilje eller ikke kjenner retningslinjene.
Dagligdagse utfordringer oppstår like gjerne når samme
situasjon eksponerer en for ulike goder på én gang, goder
som bare delvis blir erkjent og identifisert som sådan. Det
trenger ikke bare være vanskelig handle riktig, det kan være
vanskelig nok å vite hva man bør ville. Som en illustrasjon
på denne kompleksiteten kan det gis noen enkle eksempler
fra vanlig prestetjeneste: prestens plassering på prekestolen
gir anledning til å forkynne evangeliet, og gir samtidig
presten oppmerksomhet. Sjelesorgsamtalen gir anledning
til å formidle Guds nåde, og gir presten samtidig nærhet
til andres livssituasjon. Lederrollen i staben gir anledning
til å utøve teologisk lederskap, og innebærer samtidig en
autoritetsposisjon. Prestens mandat på disse og andre arenaer
er kort fortalt å betjene fellesskapet med evangeliet om Guds
frie nåde. Dette er kirkens kollektive «gode», som profesjonen
skal ivareta. Oppmerksomhet, fortrolighet og autoritet bidrar
til at presten kan utøve tjenesten på en virkningsfull måte, de
er også ”goder” i underordnet forstand. Den etiske refleksjonen
må imidlertid ta i betraktning at disse kan oppleves som goder
i seg selv, og de har sin egen tiltrekningskraft. Goder som dette
er også i stand til å forme andre motiver enn hensynet til den
andre, til å styre handlinger bort fra profesjonens mandat. Den
umiddelbare opplevelsen av hva som er viktigst kan gå foran
den distanserte etiske refleksjonen, og trenger ikke konkludere
likt. Det er en stadig aktuell visdom i den gamle innskriften i
orakeltempelet i Delfi: kjenn deg selv.
I møte med et komplekst praksisfelt kan det være vanskelig å
bedømme hvilke goder handlinger tjener. Prestens relasjon
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til andre er ikke sjelden både profesjonell og personlig på én
gang. Kanskje ser man ikke selv hvilket etisk dilemma en faktisk
står og agerer i, før en har fått situasjonen på avstand. Her kan
både beskyttende retningslinjer, generelle verdiformuleringer
og presise regler være nyttige et stykke på vei, men før eller
siden kommer de til kort. God profesjonsetikk i praksis fordrer
en erfaringsbasert dømmekraft. Slikt er ikke gitt en gang for
alle, men trenes opp gjennom utdanning, veiledning og kritisk
refleksjon. God praksis oppstår i det dynamiske samspillet
mellom innsikt i mandatet man er gitt, hensynet til den andre,
selvinnsikt og situasjonsforståelse.
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Hva en prest kan tillate seg?
Hvor selvstendig kan hun opptre:
Et manifest
1.

Det er nok ikke tilfeldig at jeg har blitt spurt om å respondere på
dette. Gjennom artikler, bøker, gudstjenester, performancer og
offentlig opptredener, vil mange mene at jeg har utfordret grensen
som spørsmålene skisserer.
Denne teksten handler ikke om min egen praksis og de
profesjonsetiske overveielser denne praksisen forutsetter og
avstedkommer. Problemet med profesjonsetiske drøftelser av hva
den profesjonelle kan tillate seg, er at slik drøftelser forutsetter et
(ofte) ikke-uttalt premiss om hvilken kirke eller hvilket helsevesen
den profesjonelle er en del av. Så lenge spørsmålet om hvilken
kirke presten er prest i ikke artikuleres, vil en ren profesjonsetisk
drøftelse miste av syne spørsmålet: Hvilken kirke har vi, og er
det en slik kirke vi vil ha? Jeg vil derfor gjøre en ekklesiologisk
utforskning av spørsmålet om prestens egentillatelse og
selvstendighet. Et ekklesiologisk perspektiv åpner for helt andre
spørsmål enn en ren profesjonsetisk drøftelse. Ekklesiologien
spør: Hvilken forståelse av kirken kommer til syne gjennom det
presten tillater seg? Og: Hvilken modell for kirken handles frem
ved hennes selvstendighet?

2.

Den britiske teologen Niclas Healy beskriver ekklesiologi som
«a rhetorical strategy, something intended to convey an ideal
«vision» that will spur efforts towards some concrete goal» (Healy
2000:36). Med andre ord: en ekklesiologisk modell er en retorisk
strategi for å tenke teologisk om kirken.
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Et fellestrekk ved ekklesiologiske modeller er at de er besatt
av å beskrive kirkens væren og gjøren. Ifølge et knippe kjente
ekklesiologiske modeller er kirken «folkekirke», «sakrament»,
«herold», «tjener», «koinonia».
Som en kontrast foreslår jeg en ekklesiologisk modell hvis
fremste kjennetegn ikke gir kirken en stabil, avklart og
avgrensbar identitet. Som en retorisk strategi for å artikulere
en ikke-essensialistisk ekklesiologisk modell, foreslår jeg at
kirken er eksentrisk.
Den eksentriske kirke som ekkelesiologisk modell, har ingen
ambisjoner om å beskrive det som empirisk sett kalles
«kirke». Den er snarere en tolkning av et gitt fenomen i
et ekklesiologisk perspektiv. Fenomenet som skaper den
eksentriske kirke, er det meningsmessige bruddet som oppstår
når rom, sosiale eller rituelle praksiser, gjenstander, musikk
eller motiver, som brukes og assosieres med det som i en
gitt kultur kalles «kirken» og «kristelig», brukes på en ikkekonvensjonell måte. Med ikke-konvensjonell menes bruk
hvor noe blir tatt ut av sin tradisjonelle sammenheng for
så å bli plassert i en annen. Denne forskyvingen skaper en
meningsmessig friksjon som er overraskende og bryter med
forventninger til innhold, oppførsel og form.
Eksempler på slike forskyvninger er mange og ulike:
Romlige forskyvninger skjer når punkgruppen Pussy Riot ber
en bønn i Vår frelsers katedral i Moskva. Inger Hagerup som
leser diktet Ta meg ned, lagt i munnen på den korsfestete
Jesus, utenfor Oslo domkirke kl.11 første påskedag 1975. Diktet
kritiserer forsoningsteologien for å ikke ta inn over seg det
20.århundres sivile lidelser, særlig Shoa.
Ritemessige forskyvninger oppstår når den feministisk
orienterte kunstneren Itonje Guttormsen Søimer
former en performance som en konfirmasjonsleir og
konfirmasjonsgudstjeneste. Konfirmasjonen skjer ikke i
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navnet til den treenige gud, men til Lillith, en kvinnelig guddom
fra jødisk folklore. Eller når kunster Liv-Kristin Holmberg
skaper en performance i kirkerommet, hvor elementer fra
begravelsesriten er brukt på en slik måte at deltagerne hører
sin egen minnetale lest mens man selv er i livet, for slik å skape
undring og ettertenksomhet over innholdet i det livet man lever.
Eller når pilegrimen ikke er en fri person som av fri vilje legger ut
på vandring, men en innsatt i et fengsel.
Forskyvninger av materielle gjenstander skjer når den
amerikanske kunstneren Andre Serrano senker religiøse
gjenstander ned menneskekroppens væsker, som urin, blod og
sæd, og tar bilder av dem. Eller når prester i Den norske kirke går
i prestekjoler i Pride Parade.
Pussy Riot, Inger Hagerup, Serrano og Lillith-konfirmasjoner
er eksempler på at ikke-konvensjonell bruk av religiøse riter,
rom og gjenstander, kategoriseres som kunst, aktivisme eller
litteratur. Den ekklesiologiske modellen jeg foreslår, innebærer
å lese disse fenomenene teologisk: som ikke-intensjonelle, ikkeautorisert ekklesiologiske praksiser i ekklesiologiske rom med
ekklesiologiske mennesker. Den eksentriske kirke er det kirkerom,
de kirkelige praksisene og utøverne som oppstår når ikkekonvensjonell bruk av tradisjonelle kirkelige rom, praksiser og
gjenstander forskyves inn i andre rom, av andre mennesker som
bruker gjenstandene på en annen måte enn den tradisjonelle.
Siden den eksentriske kirken oppstår gjennom den tolkningen
som gjøres av forskyvningene, forutsetter den ingen
ekklesiologisk eller teologisk intensjon eller bevissthet hos de
som handler eller deltar. En slik tolkning betyr ikke å hevde å
ha tilgang til en essens som er sannere enn å kalle dem «kunst»,
«aktivisme» eller «litteratur». Det handler heller om å si at enhver
handling eller gjenstand er tolkningsmessig åpen: For deltagerne,
for utøverne kan de være sekulære praksiser. Men for den kristne
kan de samme praksisene også være en gudstjeneste, kirkekunst,
kirkerom utenfor gudstjeneste, kirkekunsten og kirkerommet.
Sett fra et kristent perspektiv kan slike praksiser tolkes som en
ikke-autorisert og sekulær ordo som blir sammenstilt (juxtaposed)
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med Gordon Lathrops historiske ordo. I Lathrops teologi gjør
slike sammenstillinger at det oppstår brudd (brokenness)
som gjør at ingen av elementene kan stå alene eller besitte
hele sannheten. Slike praksiser gjør derfor at det ikke bare er
ordoens elementer (brødet, bønnen, ordet, dåpen) som brytes
mot hverandre gjennom å sammenstilles innenfor ordoens
rammer. Selve gudstjenestens ordo brytes mot en sekulær og
ikke-autorisert ordo.
Det er ikke gitt at forskyvningen alltid skjer utenfor den
offisielle kirken. Det skjer en romlig og sosial forskyvning
når Oslo Domkirke umiddelbart etter 22. juli fylles med
mennesker hvis nærvær og uttrykk ikke er rituelt bearbeidet
som av en formell begravelse, men som et umiddelbart nærvær
av rå og ubearbeidet sorg. På bymisjonens gategudstjenester
foran Oslo S skjer det en ad hoc forskyvning av gaterom
og kirkerom. Forskyvningen mellom gate og kirke gjøres
permanent når en vakker middelalderkirke, Vår Frue kirke
i Trondheim, gjøres gjestfri og åpen for mennesker som
lever med tigging og rus. I disse tilfellene skjer den ikkekonvensjonelle bruken innenfor rammen av autorisert kirkelig
praksis. I disse tilfellene tvinger forskyvningen av gaterom
og kirkerom – frivillig eller ufrivillig – frem en endret og
overraskende bruk av det tradisjonelt kirkelige.
Den eksentriske kirke er derfor ingen polemisk eller elitistisk
kirkelig modell: den kan oppstå både innenfor og utenfor
det vi empirisk identifiserer som «kirke». I den eksentriske
kirke er åpenheten mot forskyvninger sentrifugal: Noen
forskyvninger er kirkekritiske. De viser frem - eksempelvis
som kunst, litteratur eller minnepolitiske praksiser - kirkens
kvinnefiendtlige, homofobe, antisemittiske arv, og dens
moralske og eksistensielle sjåvinisme i møte med andre
religioner eller moraltradisjoner. Serrano og Hagerup er
eksempler på dette. Disse kan også ha karakter av å vise
frem en kirkelig eksklusjonsmekanisme, ved å insistere på å
representere kirken – selv om dette kravet om å representere
er fiktivt, som i Søimers verk. Andre er samfunnskritiske.
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Her er målet med forskyvningene å vise frem menneskers
politiske, sosiale eller økonomiske utsatthet, og å protestere mot
utilstrekkelig beskyttelse mot slik utsatthet. Kirkeasylet, hvor
kirkerommets løfte om beskyttelse og statsborgerskapets løfte om
beskyttelse forskyves, er et eksempel på sistnevnte.

3.

Jeg kaller denne modellen en eksentrisk kirke. Hvorfor
nødvendigheten av å forskyve, slik at kirken blir eksentrisk? Det
finnes to begrunnelser, en teologisk og en etisk.
Den teologiske er som følger: Ecclesia er stedet man kommer
sammen fra en utside (ek), som det romerske forsamlingslokalet.
Men koblingen er først og fremst teologisk, ikke filologisk;
Vendingen mot det som kommer til en fra utsiden, er kirkens
grunnleggende modus. Den skeive teologen Linn Marie Tonstad
skriver presist:
“The Church lost the body of Christ or never had it for itself, and the 		
church exists in anticipation of a redirection of its own action as its 			
primary mode of being. The church continues to anticipate the return of 		
the body of Christ that went elsewhere” (Tonstad 2016:271).

Kirken er derfor vendt mot en kropp som alltid befinner seg
et annet sted enn i dens rom, riter, musikk, gjenstander eller
motiver. Ekklesiologisk sett betyr dette at kirkens grunnleggende
positur er åpenheten for det som kommer en i møte utenifra seg
selv.
Denne åpenheten destabiliserer hvor vi mener å identifisere
«kirken». En kirke hvis positur er åpenheten, kan ikke oppføre
seg som om den er fornøyd og komfortabel med seg selv og sine
tradisjonelle uttrykk. Den må oppføre seg eksentrisk, som en
person som er i den sosiale normalitet samtidig som hun/han tar
med seg noe utenifra («ek») inn i normalitet: Den eksentriske
personen er hun og han som – i motsetning til den psykotiske
eller paranoide – forholder seg til de elementene (gjenstander,
forestillinger) som finnes i det felles normale livet. Men hun eller
han oppfører seg merkelig og rart: Elementene er tatt i bruk og
satt sammen på måter som oppleves som feil. Vi stusser i møte
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med det eksentriske, fordi gjenkjennbare komponenter som
kjønnsidentitet og sosial oppførsel blir gjort på en måte som
bryter med forventningene. Vi undrer, stusser, skremmes,
aviser, tiltrekkes, trekker oss tilbake, nærer oss på nytt.
Den ikke-konvensjonelle bruken av kirkelige rom, praksiser,
gjenstander og motiver er med på å gjøre kirken eksentrisk.
Ved å bli eksentrisk, praktiserer kirken tapet av Kristi kropp.
Denne konstituerende tapsopplevelsen for ec-lesia blir kropp i
eksentriske kirkelige praksiser og hendelser; når tradisjonelle
kirkelige praksiser forskyves, og mening og sammenheng
brytes og knuses. Slik transformeres kirkens tap av Kristi
kropp til en ekklesiologisk erfaring. Den eksentriske kirkes
epistemologiske mulighet, er at den taler til den autoriserte
kirke fra utsiden, «ek», gjennom ikke-konvensjonell bruk av
den autoriserte kirkes praksiser, rom, motiver og gjenstander.
Den andre begrunnelsen er etisk:
Den eksentriske kirke bruker kirkens tradisjonelle praksiser,
gjenstander, rom og motiver til å respondere på en smerte,
et fravær, en lengsel, en sult som ikke kan trøstes, favnes
eller stilles gjennom den tradisjonelle bruken av kirkelige
gjenstander, rom, motiver og praksiser, eller av rent sekulære
praksiser som helsehjelp, sosialt arbeid eller nødhjelp. Det
som ikke kan rommes, tolkes eller formidles, er de erfaringene
og menneskene hvis eksistens er prekær og usikker. Å forskyve
er å se på en ny måte. Det er ingen privilegert måte å se på,
men en mulighet: Forskyvningenes mulighet er derfor å hente
ut av blindsonen og beskytte det som kan forsvinne.
Derfor er den eksentriske kirke diakonal. Men det er en
diakoni som ikke deler verktøy med sekulære praksiser som
helsehjelp og sosialt arbeid. Snarere er det en diakoni som,
for det første, responderer på menneskelige smerte gjennom
kirkens tradisjonelle virkemidler (rommet, den liturgiske
praksisen, gjenstandene), men hvor disse brukes på en måte
som artikulerer, tørster og heler på en bedre måte enn den
tradisjonelle måten. For det andre er det en diakoni som
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leser kunstneres, forfatteres, aktivisters ikke-konvensjonelle
bruk av kirkelige rom, praksiser og gjenstander teologisk, for å
spørre hvordan denne bruken artikulerer, og responderer på,
menneskelig lidelse.

4.

Med apofatisk teologi deler den ekklesiologiske forskyvningen
en dyp opplevelse av at det konvensjonelle språket ikke kan
beskrive virkeligheten fullendt eller fullstendig. Men ønsket om å
respondere på smerte, kan ikke slå seg til ro med den apofatiske
avvisningen av det katafatiske. Avvisningen av det konvensjonelle
språket er en strategi som ikke er radikal nok når man trenger å
beskytte kropper eller erfaringer som kan forsvinne. Negasjonen
av språket kan ikke nå ned til det ved menneske som trenger
kroppen, ritene, gjenstandene, handlingene og rommene for å
lege, trøste, hele og artikulere. Keller og Boesel påpeker at alle
teologier som responderer på menneskelig smerte (feministisk,
skeiv, post-kolonial, svart teologi), er teologier som aldri kun
forblir i kritikken og dekonstruksjonen av tidligere teologi.
Man går alltid videre til en konstruktiv fase hvor det skapes ny
teologi, nye rom, nytt språk. Slik er også den eksentriske kirke en
negasjon av negasjonen, som i en post-katafatisk tilbakevending
til det materielle, romlige, verbale, billedlige, kroppslige og
praktiske.

5.

Den eksentriske kirkes sentrifugale åpenhet gjør at den heller
ikke er avhengig av virkeligheten i en naturvitenskaplig forstand.
Å finnes forutsetter spesifikke betingelser som gjør eksistens
mulig. Å finnes er derfor et privilegium, som mange aldri får del
i. Derfor er fantasi den eksentriske kirkes sakrament. Fantasi
er en motstandshandling som øver vold mot volden som har
umuliggjort eksistensen: Kirkelige praksiser, gjenstander
og rom som ikke finnes, kan forskyves inn i virkeligheten
gjennom kunstens og litteraturens fantasi, som en kontrafaktisk
ekklesiologisk praksis. Slik blir konturene av hva som
umuliggjorde dem også synlige. I den eksentriske kirke utgis det
prekensamlinger skrevet av alle de barn og ungdom som aldri
ble prester, fordi seksuelle overgrep begått mot dem av prester
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gjorde det umulig å gjenkjenne Åndens kall til profesjonell
prestetjeneste.

6.

Å være prest i den eksentriske kirke, krever evnen til å
stille dette ene spørsmålet: Hvordan skal jeg bruke mine
evner til å gjøre synlige, og til å beskytte, de menneskene
og erfaringene som blir gjort usynlige og påført smerte
av de ekklesiologiske og samfunnsmessige strukturene
jeg er en del av? Hvordan kan jeg bruke min kompetanse
som teolog og prest til å lege, hele, trøste? Når svaret er
den forskjøvne og ikke-konvensjonelle bruken av kirkelige
rom, praksiser og gjenstander, kan det være at presten blir
anklaget for å tillate seg for mye eller være for selvstendig.
Kanskje må hun forklare seg. Men det er ikke hun som har
et forklaringsproblem. Forklaringsproblemet tilhører alle de
prester som går gjennomen et helt liv uten å tørre å bli berørt
og endret av den uro og smerte som krever at man mobiliserer
kirkens praksiser, gjenstander for å respondere på denne
smerten og uroen - men hvor den tradisjonelle bruken ikke er
tilstrekkelig. Forklaringsproblemet tilhører alle som ikke ser
at den konvensjonelle bruken av dette språket er et komma,
aldri et punktum, at endring av bruk av kirkens praksiser,
rom, gjenstander ikke bare er en historisk nødvendighet. Den
empiriske kirke trenger å hengi seg til ekklesiologisk/teologisk
forskyvning for å hele tiden praktisere at Kristi kropp er borte,
og at menneskers kropper må beskyttes for å ikke forsvinne, og
å handle frem de kroppene som ikke finnes. For å virkeliggjøre
dette burde presters evne til å tillate seg å tenke og handle
selvstendig, være en del av ordinasjonsløfte.
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Frihet under ansvar
Redaksjonen har bedt meg bidra med et innlegg om temaet «Hva
kan en prest tillate seg?» Temaet kan virke fremmed for en som
er innforlivet med en tradisjonell pastoralteologisk forståelse av
prestetjenesten, men jeg går ut fra at det reflekterer en praktisk
spørsmålsstilling som opptar mange av dem som i dag søker å
finne veien mellom frihet og bundethet i sitt arbeid som prest.
For meg er det naturlig å gå inn i problemstillingen med
tre innfallsvinkler: 1) hva er presten pålagt i sin utøvelse av
tjenesten?; 2) hva er det presten forventes å avstå fra å gjøre
som prest?; 3) hva er det frihetens rom som presten står i som
menneske og kristen i sin rolle som prest i Den norske kirke?

1.

Hele prestens tjeneste står først og fremst under fortegn
av ordinasjonsløftet. Den som etter biskopens prøving i
ordinasjonssamtalen blir tatt imot til ordinasjon, har med sitt
frivillige løfte stilt seg inn under forpliktelsen til å «forkynne
Guds ord klart og rent, som det er gitt oss i Den hellige skrift,
og som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse, og forvalte de
hellige sakramenter etter Kristi innstiftelse og vår kirkes orden»
Videre blir prestetjenesten omtalt som en forpliktelse til å møte
mennesker med sjelesorg og omsorg, det vil si å ha et diakonalt
blikk på dem en møter, og å veilede og formane til omvendelse,
tro og hellig liv, det vil si undervise og formidle evangeliets kall til
frelse.
Betydningen av disse fundamentaloppgaver blir enda tydeligere
når en ser dem i lys av Augustanas artikkel om det kirkelige
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embete (Art. V). Denne artikkelen begrunner ikke bare
nødvendigheten av en tjeneste med å forkynne evangeliet
og forvalte sakramentene «- for at vi skal komme til denne
tro», men den innholdsbestemmer denne tjenesten på en
måte som kan virke overveldende i sin målsetting: «For ved
Ordet og sakramentene som midler blir Den Hellige Ånd gitt,
han som virker troen, hvor og når Gud vil, i dem som hører
evangeliet» Det er god grunn til ydmykhet når presten går for
alter og prekestol med tanken på at denne tjeneste har som
hensikt å bringe den Hellige Ånds ild inn i hjertene og legge
grunnlaget for den tro som frelser mennesker. Når presten
hilser menigheten med åpningsordene i gudstjenesten: «Nåde
være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus
Kristus», åpner hun nådens vindu, slik at den Hellige Ånd får
komme til og begynne sin gjerning i den gudstjenestefeirende
menighet.
Tjenesteordningene, som er det arbeidsrettslige grunnlag for
tjenesten, konkretiserer disse hovedoppgaver og legger dem
inn under biskopens tilsyn.
Disse ordninger er fastsatt som kirkelige forskrifter, og har
dermed kirkerettslig betydning som bindende pålegg for
prestenes tjeneste. Det forutsettes at presten utøver sin
tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger, og
at gudstjenester og kirkelige handlinger forrettes etter de
fastsatte liturgier (§7).

2.

Det forventes med andre ord at presten avstår fra å handle
i strid med den overordnede tjenesteplikt som er nedfelt
i ordinasjonsforpliktelsen og tjenesteordningene. Men
kirkens forventning til sine prester kommer også til uttrykk
i yrkesetiske krav som knytter seg til måten tjenesten utøves
på. Også her kan det pekes på rammer som er regulert i
bestemmelser og ordninger som kan finnes andre steder
i kirkens regelverk. Reglene for bruk av kirkehuset gir
retningslinjer for hva som hører hjemme i Guds hus, og hvor
beslutningsmyndigheten ligger når det gjelder de enkelte deler
av virksomheten i kirkerommet. Her ligger det stor myndighet
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hos prestene, men det settes også grenser for hva prestene kan
tillate seg på egen hånd, eller i konflikt med de overordnede
retningslinjer.
Men kirken har gjennom alle tider løftet frem forventninger til
prestenes måte å forvalte sin tjeneste på, som ikke alltid kan
nedfelles i en yrkesetisk kodeks, men like fullt hører hjemme i en
pastoralteologisk refleksjon over tjenestens egenart og de krav
den stiller til prestenes adferd.
Det overordnede hensyn her vil være hva som kan falle utenfor
den samlede kirkes normsystem. Når det gjelder læreforpliktelse
og liturgisk lojalitet, vil det være et vesentlig kjennetegn om
prester holder seg til de foreskrevne rammer i fastsatte ordninger.
Der hvor ordningene selv gir rom for en viss frihet, vil det være
plass for individuelle tilpasninger, som kan frigjøre verdifulle
og skapende initiativ til beste for menighetsliv og trosliv.
Men lære og liturgi er uttrykk for kirkens samlede erfaring
og vitnesbyrd, til begrunnelse og utforming av forkynnelse og
sakramentsforvaltning, og kan ikke settes til side for selvvalgte
formler og løsninger etter prestens eget tykke.
Når det gjelder prestens personlige utforming av sitt livsmønster,
er det en vanlig forståelse at presten bør vokte seg for handlinger
som ikke er passende for den stilling og det arbeid som en
prest er satt til å skjøtte. Det tales om forhold som er uforenlige
med den anseelse og verdighet tjenesten krever. Det kan være
økonomiske misligheter, seksuelle overtramp, og andre forhold,
hvor prestens handlingsmønster griper inn i andre personers
integritet. Slike forhold kan ofte være gjenstand for skjønnsmessig
bedømmelse, og her er biskopens tilsynsmyndighet en etablert
faktor i vurderingen av hvilke følger slike saker bør få. Men det
er en alminnelig forståelse i kirkeretten at en forsvarlig form
for behandling av slike spørsmål krever en eller annen form for
disiplinærprosedyre, hvor hensynet til hva som tjener kirken
som helhet, vil være et overordnet perspektiv. En særlig grunn
til varsomhet er det for prester mot å innlate seg på personlige
konflikter som utspilles i det offentlige rom. Det er for mange
eksempler på at slike saker fører til splittelse og partidannelse i
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menighetene og skader det fellesskapet som skulle være Kristi
menighets rette kjennetegn. En prest bør alltid være særlig
bevisst på innholdet i den femte bønn i Vår Far, «Tilgi oss vår
skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere».

3.

Hva blir det så igjen av rom for personlig frihet når presten
skal leve sitt liv i spenningen mellom påbud og forbud
i utførelsen av presterollen? Det forekommer meg at
spørsmålsstillingen «Hva kan en prest tillate seg?» er for
snever for å gi et uttømmende svar på dette. Fra en side sett er
presteyrket en av de frieste profesjoner vi har i samfunnet. Det
finnes ingen mastermodell av en prest. Innenfor de rammer
som er gitt, står presten fritt til å utforme sin individuelle måte
å være prest på. Hver enkelt har sine personlige egenskaper
og kvaliteter som gjenspeiler seg i livets og tjenestens varierte
mønstre. Med den utrustning enhver har fått fra Skaperens
hånd, kan og bør en utforme sin identitet som menneske i
frihet, i samfunnets mange relasjoner. Det gjelder i ekteskap og
politikk, i valg av hobbyer og fritidsinteresser, og i alle andre
forhold der prestens liv er vevet inn i samfunnets strukturer.
På det naturrettslige plan har også presten del i de individuelle
rettigheter som er utformet i menneskerettserklæringene.
Også som kristen har presten del i den frihet som alle kristne
er kalt inn i, en frihet i Kristus, en frihet til tro og håp. Med
troen som grunn kan presten si som Paulus: «Jeg er fri, og
ikke underlagt noen» (1 Kor 9,19). Som kristen kan presten
tillate seg å forme sitt eget trosliv etter det mønster som passer
den enkelte. Det er rom for individuelle forskjeller i måten å
forkynne på, det står enhver fritt å velge graden av tilpasning
til omgivelsene og den livsstil som rår i miljøet, så lenge
respekten for andre menneskers verdighet ikke blir krenket.
Både friheten i skapelsens perspektiv og den kristnes frihet
står under fortegnet: «Du skal elske din neste som deg selv».
Spørsmålet om hva en prest kan tillate seg, blir meningsløst
hvis det skulle sikte på en opplisting av hvilke konkrete
handlinger i dagliglivet som er forenlig med presterollen.
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Menneskets frihet kan bare bestå i vekselvirkning med det ansvar
som hører med til vår eksistens som Guds skapning. Derfor
må svaret søkes i en betraktning av hva som er hensikten med
de handlinger som utføres innen frihetens ramme, og hvilke
konsekvenser de kan få. For Paulus, som ofte påberopte seg sin
frihet som begrunnelse for sitt handlingsmønster, er det klart
at han bryter innarbeidede konvensjoner når det kan tjene
formidlingen av evangeliet. «Enda jeg er fri og ikke underlagt
noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så
mange som mulig». Og han fortsetter med å beskrive hvordan
han er som en jøde for jøder, han tilpasser seg både dem som er
under loven og dem som ikke har noen lov, og han er svak med
de svake. «For alle er jeg blitt alt, for på alle måter å frelse noen.
Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det»
(1 Kor 9, 19-23).
Men Paulus legger også en annen målestokk på sin frihet: «Jeg
har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt,
men jeg skal ikke la noe få makt over meg» (1 Kor 6,12). Han
minner også sine medkristne om at friheten må utøves under
kjærlighetens fortegn: «Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare
ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen
hverandre i kjærlighet» (Gal 5,13).
Hva en prest kan tillate seg i skapelsens og troens rom blir til
syvende og sist et spørsmål som hver enkelt må finne svaret på
som ansvarlig menneske og kristen. Det kan være nyttig av og til
å spørre, som Paulus gjør, om et ord som tenkes brukt, eller en
handling som tenkes utført, tjener til det gode. Det kan også være
et uttrykk for ansvarlighet å innhente biskopens råd i forkant. Og
i alle ting er det viktig å huske at frihet til å leve er frihet under
ansvar.

Andreas Aarflot
biskop emeritus
Andraa@online.no
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Kirken trenger levende prester!
Jeg kan like gjerne innrømme det først som sist: Jeg har tillatt
meg mye som prest. Begrepet «tillate seg» har en litt negativ
klang, som å «ta seg til rette»; begrepet peker på noe som foregår
i grenselandet for hva som er greit å gjøre. Det handler også om å
utvise skjønn. Spørsmålet bærer også i seg det motsatte: Hva en
prest ikke kan tillate seg å gjøre.
I mine unge dager som prest opplevde jeg at en person i
menigheten klaget meg inn for biskopen. Jeg fikk brev fra
biskopen om at de hadde fått en klage på at jeg ikke forrettet
dåp etter kirkens liturgi, og jeg ble innkalt til samtaler med
biskopen. Selv om jeg hadde et solid teologisk fundament for
mine små endringer i dåpsliturgien, opplevde jeg dette som en
stor belastning.
Mine endringer i dåpsliturgien var ikke tilfeldige påfunn.
Jeg hadde (og har) en dyp overbevisning både teologisk og
pedagogisk. Jeg kunne ikke tillate meg selv å si at barnet blir Guds
barn i dåpen, og jeg kunne heller ikke tillate meg selv å bruke
begrepet «den nye fødsel» i forbindelse med barnedåp. Derfor
tillot jeg meg å gjøre små endringer i liturgien. Jeg husker at jeg
skrev et brev med en begrunnelse hvor jeg gikk så langt som å
si at dersom jeg ble pålagt å bruke disse begrepene, måtte jeg av
samvittighetsgrunner be meg fritatt fra å forrette barnedåp. Jeg
kan smile av det i dag, men det er ikke morsomt. Det handlet om
min integritet som prest. Heldigvis hadde jeg en klok biskop som
sørget for at jeg kom helskinnet ut av det hele og fortsatt kunne
forrette dåp med rak rygg.
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Senere gjorde jeg noe dumt. I en konkret sak snudde jeg
ryggen til min egen integritet og valgte å gjøre som jeg fikk
beskjed om, selv om jeg mente at det var feil. Jeg tillot meg å
gjøre noe som var langt utenfor hva jeg burde ha tillatt meg
selv. Det kostet meg dyrt, med flere år ute av prestetjeneste.
Nå er jeg tilbake igjen. En god del år eldre, og en god del mer
avslappet, og i en menighet med stor takhøyde.
Det å bli ordinert, og velge (eller bli valgt til) et liv som prest,
innebærer mange kompromisser. Det er en slags uskrevet
avtale som blant annet innebærer at jeg må svelge et antall
kameler. For eksempel vil det være et stort kompromiss for
enhver som kaller seg feminist å bli prest i en så patriarkalsk
religion som kristendommen er. Vi tror på en treenig Gud som
i kirkens tradisjonelle språkbruk omtales som han, han og
han. Det er jo ikke helt greit. Men vi har en slags våpenhvile,
kirken og jeg, fordi jeg kan si «Gud» i stedet for «han», jeg kan
la være å bruke ord som indikerer at Gud har et kjønn, og jeg
kan beholde mitt indre språk hvor jeg tenker «hun» om Den
Hellige Ånd – som er hunkjønn i de hebraiske tekstene, og
intetkjønn i de greske. Men som alle vet: Gud er ikke kvinne,
så når vi oversetter Det nye testamente i vårt årtusen, står det
fortsatt «han» om Den Hellige Ånd. Jeg puster med magen,
men kjenner at våpenhvilen koster. Tror man virkelig at «han»
ikke er en term som indikerer kjønn? Ok, jeg lar jeg det ligge.
Men jeg kjenner at noe i meg er provosert, og tenker at hvis
«han» er kjønnsnøytralt (eller kjønnsåpent?), så burde vi
sørge for at «hun» blir det også.
I hverdagen som prest kommer disse temaene i bakgrunnen.
Det som er viktig, er menneskenes liv, at vi hjelper hverandre
til å finne mening, at det er kvalitet i tjenesten. Så jeg lar
det ligge. Helt til jeg tar fram prekenteksten for søndag før
pinse 2016. Bare så det er sagt: det er ikke jeg som bryter
våpenhvilen. Det blir ingen kamp heller – men jeg har hånden
på sverdet. Prekenen handler om Den Hellige Ånd, og den
har ikke engang et snev av feministisk protest. Jeg står
foran menigheten og leser denne vakre evangelieteksten fra
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Johannes 16:
Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.
Men når Sannhetens Ånd kommer, skal hun veilede dere til
hele sannheten. For hun skal ikke tale ut fra seg selv, men si det
hun hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Hun
skal herliggjøre meg, for hun skal ta av det som er mitt, og
forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa
jeg at hun skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Ble du provosert nå? I så fall illustrerer det med all tydelighet
opplevelsen av «han» som intetkjønn, mens «hun» er kjønn.
For meg er det motsatt: Den Hellige Ånd får kjønn når det leses
«han». Derfor tillot jeg meg selv å stå foran menigheten og lese
«hun» i stedet for «han» i evangelieteksten. Begrunnelsen min er
klar: I grunnteksten brukes intetkjønn, i GT hunkjønn. Det er ikke
jeg som gjør dette til et spørsmål om kjønn, det er oversettelsen,
og jeg kan rett og slett ikke tillate meg selv å stå der og si «han».
Igjen handler det om integritet. Jeg vet hvorfor jeg gjør dette.
Det handler om troskap, ikke bare mot meg selv, men også
mot det kallet jeg opplever at jeg har fått. Kirken er muligens
et substantiv, men Gud er et verb – i bevegelse, noe som er
dynamisk og ikke statisk, og kallet til å være prest er ikke bare et
ytre kall fra kirken, det er også et indre kall som jeg tror kommer
fra det vi kaller Gud, som beveger seg uavhengig av kirkens
ordninger og våre skrevne ord. Det er ved å være tro mot dette
kallet at kirken beveger seg og utvikler seg. Det er på grunn av
denne troskapen at vi feirer reformasjonsjubileum i år, at vi
har kvinnelige prester og at likekjønnede omsider kan gifte seg
i Den norske kirke. Vi trenger prester med integritet, som tør å
utfordre, som driver kirken videre og sørger for at den ikke bare
er et substantiv, men en bevegelig størrelse, der det er rom for nye
tanker og i blant også ny praksis.
Klart vi trenger grenser. Men presten trenger også frihet. I
perioden jeg var ute av prestetjeneste, tok jeg en test som blant
annet skulle vise mine viktigste karriereverdier. Det var ingen tvil
om resultatet: Mening og frihet er mine viktigste karriereverdier
– og det tror jeg det vil være for veldig mange prester. Det som
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gjør denne jobben attraktiv for meg, er ikke muligheten
til å jobbe helger og kvelder, eller andre ytre forhold. Det
er opplevelsen av å jobbe med noe som er grunnleggende
meningsfylt, kombinert med den store graden av frihet.
Det gjelder også friheten til å beholde sin integritet i en
jobbhverdag fylt av kompromisser.
Jeg er skikkelig flink til å svelge kameler, og jeg tror det er
en god egenskap. Hvis jeg skulle leve ut alle mine diller og
fikse ideer, ville jeg antakelig være arbeidsløs, venneløs og
i konstant konflikt med familien min. Jeg velger å være et
sosialt vesen, og det innebærer kompromisser og en god del
kamelsvelging. Da jeg etter bruddet med kirken studerte
familieterapi, ble jeg opptatt av konstruksjonisme, og jeg
lever fortsatt med en bevissthet om at når vi mennesker
samhandler, forhandler vi hele tiden om virkeligheten. Jeg
prøver å være en god forhandlingspartner.
Det hender ofte at jeg lar være å delta i forhandlingene, enten
fordi jeg ikke opplever det som konstruktivt, eller fordi jeg ikke
orker. Det å tillate seg å ikke forhandle, er også et valg, men
det er noe i det at den som tier, samtykker. I hvilken grad er
det greit at prester tillater seg å sementere teologi og kirkelig
praksis? Kan jeg tillate meg å ikke bidra til fornyelse?
Og hva kan jeg tillate meg når det gjelder tro? Jeg er klar over
at dette er et minefelt, men spørsmålet er interessant. Hvor
går grensene for hva jeg kan tro og ikke tro? Heldigvis er
det praksis det spørres etter, ikke hva jeg tror i hjertet mitt.
Men det jeg virkelig tror, kommer gjerne til uttrykk der troen
praktiseres. Må min tro følge kirkens tro på alle punkter? Den
gjør jo ikke det. Jeg står der og sier at jeg tror på legemets
oppstandelse, men jeg tror ikke at vi ligger i graven og venter
på at Jesus skal komme i skyen på den ytterste dag. Jeg tror
at livet forlater kroppen når vi dør. Kanskje jeg må kalles inn
til en ny samtale hos biskopen? I så fall vil jeg håpe og be om
at den nye biskopen i Oslo er like klok og innsiktsfull som
Rosemarie Køhn var den gangen i år 2000.
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For kirken trenger prester som meg. Ikke bare når jeg er på mitt
beste, men også når jeg gjør feil, når jeg er ute av drift, når jeg
tillater meg for mye eller for lite. Kirken trenger levende prester!
Som ikke bare er opptatt av å være flinke og snille og oppfylle sin
del av avtalen, men som også kjemper for å bevare sin integritet,
og være i bevegelse. Gud er et verb. Hva er vi? Forhandlinger
pågår.

Vibeke Bergsjø Aas
prest i Grorud menighet
va687@kirken.no
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Du er presten Hva kan en prest tillate seg?
Hva kan en prest tillate seg og hvor langt strekker prestens
selvstendighet seg i forbindelse med liturgi, prekensituasjonen og
annet engasjement? (For enkelhets skyld så er «prest» kortform
for ordinert prest i menighetstjeneste i Den norske kirke og fast
stilling, hvor ikke annet blir presisert.) Presten er bundet av
ordinasjonsløftet, tjenesteordningen, lov og avtaler (visste du at
hovedtariffavtalen krever at du skal være passende kledd?), og
arbeidsgivers styringsrett. Og samvittigheten. Det siste sikrer ikke
jobbsikkerheten. Det er vanskelig å dekke alt, og det finnes en stor
mengde litteratur som tar for seg profesjonsetikk generelt, og for
spesifikke profesjoner.
Presteforeningen har nylig laget og vedtatt en profesjonsetikk:
(http://www.prest.no/profesjonsetikk-for-prester/)
Det yrkesfaglige fellesskapet prestene i Fagforbundet tilhører, har
utformet en egen yrkesetikk: (http://www.fagforbundet.no/skko/
yrkesetikk/). Det er dessuten et annet moment en fagforening
må tenke over: Gjør vi handlingsrommet trangere for våre
medlemmer ved å ha fasttømrede retningslinjer for etikken ved
yrkesutøvelsen? Tar vi fra oss muligheten til å støtte medlemmene
på en god måte om de går utenfor de anbefalte stiene? Men
spørsmålet fra redaksjonen går mer på den faglige utøvelsen av
yrket.
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En bussjåfør

Det er ikke noe spesielt ved at en arbeidstaker må tenke over
sin oppførsel – både i jobb og privat. Kan en bussjåfør poste
meldinger på Facebook-veggen sin med videoer av syklister
som kjører irriterende, og følge opp med videoer der bilister
«tar igjen» på irriterende syklister? Hva vil det gjøre med folks
oppfatning av bussjåfører og sjåførens arbeidsgiver? Jeg har
kjørt såpass mye bil at jeg har møtt på syklister i trafikken
som irriterer. Jeg har også barn som sykler, og jeg husker
ulykken i mine hjemtrakter da en buss kjørte på en ung gutt
som syklet. En bussjåfør jeg selv hadde sittet på med. Lenge
før Facebook, og lenge før bussjåfører kunne ta ut sin irritasjon
på «hensynsløse» syklister i halv-offentligheten. Hva om den
bussjåføren hadde postet slike meldinger på lørdagen, og
havnet i en slik ulykke på søndagen?
Å miste førerkortet på fritiden vil få følger også for
jobbsituasjonen. Alvorlighetsgraden ved å miste førerkortet for
en yrkessjåfør, eller en resepsjonist, eller en prest, er ikke den
samme. Det er forhold som gjør at du ikke kan kjøre bil, som
ikke vil kunne brukes som en grunn til oppsigelse av en prest,
men som kan være det for en yrkessjåfør, for eksempel sykdom
eller ulykke. Det å miste førerkortet vil selvfølgelig være et
problem for en bussjåfør. Muligens et stort nok problem til at
sjåføren mister arbeidet. Det vil komme an på en rekke forhold,
som hvorfor førerkortet ble inndratt, arbeidsgivers muligheter
for å tilrettelegge annet arbeid, og arbeidsgivers holdninger.
Men vil en sjåfør som poster hets på sosiale medier miste
arbeidet? Det er nemlig mulig å bli oppsagt på bakgrunn av
oppførsel på fritiden som stiller arbeidsgiver i dårlig lys. En
vaktmester på en skole som jobber svart vil kunne miste
jobben fordi vedkommende, som offentlig ansatt, arbeider i en
virksomhet som baserer seg på skatteinntekter.
Ikke alle prester liker å høre, ei heller ta innover seg, at prester
er arbeidstakere som får lønn for å utføre arbeid gitt av en
arbeidsgiver. Slik sett er det større likheter mellom presten og
bussjåføren enn arbeidsoppgavene muligens kan forlede noen
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til å tro. Her kommer arbeidsgivers styringsrett inn. Arbeidsgiver
har, innenfor grensene satt av lovverk og avtaler, et handlingsrom
som gir rett til å organisere arbeidet som de ønsker. Arbeidsgiver
har rett til å sette krav til hvordan arbeidet utføres (når, hvor og
hvordan).

Loven eller evangeliet

Det hadde vært greit om det som var lovlig var greit, og at
ulovligheter førte til at vi mistet vi jobben. Så enkelt er det som
kjent ikke. Brudd på Vegtrafikkloven er vanlig i presteskapet,
mange kjører ofte for fort og bryter fartsgrensene. Av og til blir
prestene tatt og får bot, eller de mister førerkortet for lengre eller
kortere perioder. Jeg har ennå ikke hørt om noen som har mistet
jobben på grunn av det. Men om du kjører bil uten førerkort kan
du miste jobben. I hvert fall om du ikke har vært helt åpen om det
da du søkte jobb.
Det er slik at det som kan bryte ned aktelsen for prestetjenesten,
kan være grunn for avskjed. Men de mest kjente sakene hvor
prester har fått avskjed i retten, har dreid seg om mer prosaiske
brudd med kirkens ordninger. De har ikke anerkjent at sjefen er
sjef. Du kan trygt gå ut fra at det ligger innenfor arbeidsgivers
styringsrett å bestemme hvem som er sjef. Det vil aldri være noe
en arbeidstaker vil kunne bestemme. Du kommer ganske langt
om du husker at du er arbeidstaker.

Du er presten

Hittil har fokus vært på samspill mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker, og det som begrenser handlingsrommet. Det som
utvider handlingsrommet, er det enkle: Du er presten. I min
studietid ble det meg fortalt at Rosemarie Køhn hadde kommet
med løsenordet for pastoral identitet: Du er presten. Jeg har aldri
hørt henne uttale setningen, og vet således ikke hva hun la i det.
Sakte men sikkert, gikk en mening likevel opp for meg. Om hun
vil vedkjenne seg min tolkning, er en annen sak.
Du er presten. Du er ordinert til prestetjeneste, kalt av Den norske
kirke som prest på bakgrunn av personlige kvalifikasjoner og
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en av de lengste universitetsutdanningene i landet. Du er en
kunnskapsarbeider med en særskilt kompetanse til å løse de
oppgavene du har fått. Her kan det bli konflikt mellom at du
er presten og Den norske kirkes forventninger til deg som
presten. Presten er deg, og du er presten. Det er et samvirke
hvor du og prestetjenesten er i en forhandlingssituasjon.
Prestetjenesten former deg, men du former prestetjenesten. Du
er i handlingsrommet som tjenesteordning, ordinasjonsløfte,
lovverk og avtaler og styringsretten gir. Og samvittigheten.
Det er ditt ansvar å navigere de ulike hensynene. Det er det du
studerte i seks år for å kvalifisere deg til.
Handlingsrommet blir også formet av sted og tid. Det er
ikke alt som fungerer alle steder. Liturgiske og homiletiske
løsninger i Stavanger domkirke er ikke nødvendigvis gode
løsninger i Nordre Osen kirke i Østerdalen. Biskoper,
proster, det myndige lekfolk er forskjellig fra sted til sted.
Handlingsrommet som de variasjonene skaper, kan nok heller
ikke undervurderes. Din forståelse av hva det er å være presten
på det stedet du er prest, vil bli formet også av menneskene
som har ulik myndighet over deg. Men du er ikke fanget av
omgivelsene. Det er nok av eksempler på konservative prester
på liberale steder, som lever godt med sin tilhengerskare,
og omvendt. Du er presten og må løse arbeidsoppgavene i
spennet mellom din faglighet og forventningene folk har til
deg.
Du er presten, presten er deg.

Stig-Jørund B. Arnesen
leder, Fagforbundet teoLOgene
s.j.b.arnesen@gmail.com
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Ny Prismetbok fra IKO-Forlaget

Gudstjenester med
konfirmanter

E li s abet Tve i to J oh n s e n ( re d .)

G udstjenester med konfirmanter
En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde
Boken handler om gudstjenester i menigheter der konfirmanter har vært svært
fornøyde med gudstjenestene de er med på i konfirmasjonstiden.
To problemstillinger analyseres inngående:
1. Har gudstjenestenes utforming betydning for hvordan konfirmantene
opplever gudstjenestene de er til stede på?
2. Er det noen sammenhenger mellom hvordan konfirmantene forberedes
og deltar under gudstjenestene og hvordan de opplever dem?
Boken gir en grundig innføring i hvordan kvalitativ forskning på kirkelige, og
andre religiøse, praksiser kan gjennomføres.
244 s. heftet 2017
ISBN 978-82-8249-318-5
379,Boka kan kjøpes i nærmeste bokhandel eller bestilles fra www.iko.no
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Det teologiske menighetsfakultet lyser ut:

PASTORAL LEDERUTVIKLING (PLU)
PLU gir utdanning i ledelse for proster, sokneprester med
formalisert ledelsesansvar og andre prester som vil utvikle
kompetanse innen ledelse. Kurset vil gi økt innsikt innen
organisasjon, kommunikasjon, samhandling og ledelse med
særlig oppmerksomhet overfor endringsprosesser i kirke og
samfunn.
PLU 2018-2019 går over 3 semestre med første kurs i uke 11
våren 2018. Kursledelse blir Fredrik Saxegaard, Gry Stålsett og
Inge Westly.
Utdanningen gir 30 studiepoeng til Erfaringsbasert master i
praktisk teologi (90 stp). Kursavgift kr 34 000. Søknadsfrist til
MF er 15. november 2017
Se fullstendig utlysning: http://www.mf.no/
videreutdanning/kirke.
For nærmere informasjon, ta kontakt med EVU-leder ved MF
Inge Westly, e-post: inge.westly@mf.no; tlf: 22590593.
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PASTORALKLINISK UTDANNING (PKU)
PKU gir en sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis,
refleksjon, teoretisk studium og veiledning. Utdanningen
rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre
kirkelige medarbeidere kan søke. Følgende kurs lyses ut med
søknadsfrist 15. november:
- Lovisenberg Diakonale sykehus, 11 uker i
perioden 3. september – 16. november 2018. Kursledelse:
sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes, godkjent veileder i
PKU.
Utdanningen gir 20 studiepoeng til Master i klinisk sjelesorg.
Kursavgift kr 32 000. Søknadsfrist til MF er 15. november
2017
Se fullstendig utlysning: http://www.mf.no/
videreutdanning/kirke.
For nærmere informasjon, ta kontakt med de respektive
kursledere.

NNK 4 innhold til trykk.indd 39

12.09.2017 16:11:21

NNK 4 innhold til trykk.indd 40

12.09.2017 16:11:21

Folk på fakultetet

NNK 4 innhold til trykk.indd 41

12.09.2017 16:11:21

NNK 4 innhold til trykk.indd 42

12.09.2017 16:11:21

43

Folk på fakultetet
En faglig presentasjon av ansatte ved
Det teologiske fakultet

Anders Runesson

Presentasjon:
Navn: Anders Runesson
Tittel: Professor
Fagområde: Nya testamentet
Ansatt på TF fra (årstall): 1. juli 2015
Siste publikasjon:
• Bok: Divine Wrath and Salvation in Matthew: The
Narrative World of the First Gospel (Minneapolis: Fortress,
2016).
• Artikel: ”Synagogues Without Rabbis or Christians? Ancient
Institutions Beyond Normative Discourses,” Journal of Beliefs &
Values 38:2 (2017) 159-172.
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-Hva er din faglige bakgrunn?
• Jag har ganska breda intressen och har studerat inom
ett antal relaterade fält, särskilt Nya testamentet, judaistik,
och Gamla testamentet. Jag har alltid haft ett fokus på
inter-religiösa relationer, främst i antiken men också i
nutid. Jag utbildades vid Lunds universitet och har en Teol.
Kand. (1995), en Fil. Kand. (judaistisk; 1995), en Fil. Mag.
(Religionsvetenskap; 1996), en Fil. Lic. (Nya testamentet;
1997) och en Ph.D. (Nya testamentet; 2001). Jag blev docent i
Nya testamentet i 2002.
-Hva jobbet du med før du begynte her?
• Jag var professor i Early Christianity and Early Judaism
vid McMaster University i Canada mellan 2003 och 2015.
-Hva jobber du med nå?
• Just nu har jag som huvudprojekt att skriva klart en bok
om hur teologi formas av institutionella kontexter. Boken har
som tentativ titel From Jesus to Paul to Matthew, och försöker
förklara hur det kommer sig att vi ser sådana skillnader mellan
den historiske Jesus och de olika nytestamentliga texterna.
Varför skriver Paulus som han gör, till exempel? Var han unik
i sin samtid, eller kan vi förklara hans texter som sprungna
ur de institutionella, kulturella och politiska sammanhang
han befann sig i och skrev för? Vad betyder egentligen
Galaterbrevet 3:28 om vi läser den texten i ljuset av det antika
föreningsväsendet? Och när det gäller Matteus, varför skrev
han först att Jesu lärjungar inte fick missionera utanför det
judiska folket (Matt 10:5-6), för att sedan till synes ändra sig i
de sista verserna av evangeliet och säga att de skulle se till att
också andra folkgrupper anslöt sig till Jesusrörelsen (28:1820)? Det är några av frågorna som boken försöker besvara och
förklara. Sedan arbetar jag på ett par artiklar tillsammans med
min doktorand, Wally Cirafesi, som berör lite olika ämnen: a)
Hur recipierades Jesus mellan första och fjärde århundradet
i arkitektur och konst? Särskilt tre byggnader är intressanta
i denna period: Det så kallade Petrus hus i Capernaum,
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Gudstjänstrummet i Megiddo, och den kristna byggnaden
i Dura Europos i Syrien. b) Vad betydde förstörelsen av det
judiska templet i Jerusalem år 70 för synagogans utveckling?
Här visar det sig lite förvånande att det inte betydde så mycket
alls, tvärtemot vad forskare tidigare har trott. Utöver detta har
jag också precis avslutat en längre artikel om judisk – kristna
relationer från det första till det femte århundradet.
-Hva engasjerer deg mest innen fagfeltet ditt?
• Det som driver mycket av mitt arbete är ett intresse för hur
människor av olika religiös bakgrund relaterar till varandra,
särskilt i antiken. De antika mönstren kan sedan ge insikter som
kan vara värdefulla för oss idag när vi försöker förstå våra egna
samhällen, som ju blir mer och mer mångreligiösa. Rent generellt
gäller att mycket av äldre forskning, som betonat konflikter
mellan olika grupper, har visat sig vara alltför snäv i sitt urval av
de källor man bearbetat. När man tar ett större källmaterial med
i beräkningen visar det sig att folk i antiken, även om konflikter
visst förekom, ofta samarbetade i olika sammanhang och levde
i en ömsesidig acceptans och ibland till och med respekt. Här
blir det tydligt att den religiösa elitens vilja att skapa tydliga
skillnader mellan människor baserat på deras religiösa identiteter
inte delades av folk på gräsrotsnivå. Till exempel tog det flera
århundraden innan folk i allmänhet övertygades om att judendom
och kristendom var olika religioner.
-Hva legger du i god teologi?
• Mitt intresse är främst inriktat på den kontextuella teologin.
All teologi växer ju i och förstås i ett sammanhang; det finns ingen
plats där vi kan stå utanför en kontext och betrakta absoluta
sanningar. För mig blir teologin dynamisk och intressant särskilt
i spänningsfältet mellan det lokala och det globala å ena sidan,
och mellan text och läsare å andra sidan. Den goda teologin
bör alltid, som jag ser det, bedömas primärt utifrån ett praxisorienterat sanningskriterium (jämför Matteus 7:17); den måste
vara tredimensionell, så att säga – teologi kan inte sägas om den
inte också kan göras.
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-På hvilken måte kan din forskning være viktig for
prester som arbeider i Den norske kirke?
• Jag hoppas att forskningen kring just relationer mellan
människor av olika tro kan inspirera präster att läsa de
bibliska texterna – och samhället – på ett nytt sätt. Sedan
tänker jag att en förnyad reflektion kring vad Guds dom
egentligen är och vad den innebär vore viktigt, om vi vill förstå
vad de heliga texterna egentligen menade med frälsning och
vem som är inkluderad i Guds nåd. Här hoppas jag att min
senaste bok om Guds vrede och frälsning i Matteusevangeliet
kan leda till nya funderingar, bortom den mer klassiska – och
problematiska – förståelsen som inte sällan förekommer
både inom kyrkan och ute bland folk i allmänhet, och som
ofta resulterat i fördömanden av människor på grundval av
tankegångar som är texterna helt främmande.
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Bots- og bønnedag
29. oktober 2017
18,1 – 10 Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1–11 Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk 13,22–30 Er det få som blir frelst?
Til dagen: Bots- og bønnedag er en gammel tradisjon i Norge og i
norsk kirkelig sammenheng. Jeg må tilstå at jeg er blitt så gammel
at jeg synes det høres litt rart ut med bots- og bønnedag, i stedet
for det gamle bots- og bededag, men som språklig endring er det
helt greit. En annen ting er at dette er en litt merkelig dag, med
en broket historie. Den finnes også i andre lutherske kirker, under
andre navn.
Datomessig er denne dagen meget nære reformasjonsdagen, og
mange vil derfor kanskje sy sammen messen med det i tankene,
evt. som tema, men ettersom teksten tar opp et problem som også
reformatorene var meget opptatt av, er det likevel greit å ta en
gjennomgang for egen del.

Teksten

Det er ikke alltid så moro med denne typen tekster, når vi har i
bakhodet at det finnes grupper som misbruker disse for å etablere
usunne holdninger til andre mennesker, og til å gi falske bilder av
Gud og Jesus til sine medmennesker.

Men, som juleevangeliet og oppstandelsesteksten er også dette en
del av Bibelen, og bunnlinjen her er spørsmålet om frelse, hvem
som blir frelst, og hvordan det foregår, hva som må til. Dette var
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visstnok et spørsmål som mange jødiske lærde var opptatt av,
selv om frelse i en jødisk kontekst er noe helt annet enn i en
kristen kontekst.
Det første som undrer meg er hvorfor spørsmålet er negativt
formulert; hvorfor spørres det ikke om hvor MANGE som blir
frelst? Men det står «hvor FÅ». Så er det spørsmålet om selve
frelsen. Jesus er ikke så tydelig på dette som mange vil ha det
til, i alle fall ikke her. Nå får det sies at ordet frelse (på norsk:
fri hals), på gresk har i seg, i en substantiv-form, altså som
partisipp, en passiv formtype. De frelste er noen som ikke har
frelst seg selv, men som er blitt frelst av noen andre. På gresk
vises dette gjennom at verbet som danner partisippen (og
substantivet) «de frelste» er i passiv form.
Selv om dette for de fleste prekenskrivere fremstår ganske
tørt, så har jeg en tanke med det; for det jeg ser, er at det har
nettopp med dette å gjøre; det er, til syvende og sist, Jesus
som står for frelsen. Helt siden lenge før reformasjonen har
folk diskutert hva man må gjøre for å bli frelst. Jesus fikk jo
spørsmålet selv av den rike unge mannen. På Martin Luthers
tid hadde læren om skjærsilden kommet ut på vidvanke, og
ble misbrukt til profittskapende virksomhet. Etter Calvins
tid ble spørsmålet om hvor radikalt man skulle forstå Guds
frelsesverk hissig debattert, og til syvende og sist utmyntet i
mange ulike protestantiske kirker; hva skal man gjøre for å
bli frelst? Calvin satt helt sikkert med denne teksten foran
seg. Det han kom til var at for å sikre at frelsesverket helt og
holdent kan sies å være Guds verk, og ikke menneskets, så må
man insistere på den predestinerte utvelgelsen av de som skal
bli frelst.
Så tilbake til teksten og dens problemer. Man kan gjerne se
dette som en advarsel mot hykleri, en advarsel som jammen
er aktuell i vår tid også. En advarsel mot folk som smykker seg
med titler som fromme kristne, eller muslimer for den sakens
skyld, og som sprer om seg med løsrevne ord fra de hellige
skrifter, men som til syvende og sist ender opp med å føre
mennesker på villspor og være falske profeter.
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Og enda verre: Man vet ikke selv at man ikke har gjort rett.
Men her må vi bremse litt. Og besinne oss litt, på det som er
nevnt tidligere her. Det er Jesus som står for frelsen. Det er Guds
nåde, som blir gitt til mennesket, uten krav, gratis. Dette rimer
ved første øyekast dårlig med Jesu ord her; frelsen skjer ved at et
menneske innenfor en gitt tid, tar imot, bekjenner, og hva annet
man må gjøre for å komme inn døren. Men jeg ønsker å hente inn
perspektivet fra Bergprekenen, eller Sletteprekenen, som man
gjerne sier det hos Lukas; Jesus stiller opp umenneskelige, og
ugjennomførbare krav for å bli frelst. Det hjelper ikke hva du enn
gjør. For du kan ikke gjøre det selv. Å frelses er passiv; det er noe
som blir gjort med deg, av en annen. Det er ikke noe du driver
med selv.
Vi klarer nok ikke å løse problemet med hvem som blir frelst
i vår generasjon heller, og svaret er enkelt: Det er ikke vi som
skal avgjøre det. Men frelsesøkonomien og den klassiske
forsoningslæren er vanskelig her; fordi den kommer med
betingelser. «Den lille bibel» stiller med betingelser. Salme 103
forkynner at Herren er så god og rettferdig. «Men’et» kommer
i vers 13: Dem som frykter Herren er han barmhjertig mot, men
hva med andre? Hvordan skal vi få grep på dette?
Nå kan det være ganske formørkende for et liv å ta Jesus på ordet
her, og leve i frykt for at man ikke blir frelst, og det kan bli en
vanskelig preken, hvor man må løse spørsmålet om teodiseen fra
en åpen prekestol. Vi skal være varsomme med dette, men vi må
spørre oss; Jesus ikke bare bekrefter at døren blir lukket, men
også at håpet er ute, og at dem utenfor gråter og skjærer tenner i
mørket. Hva i huleste slags menneskesyn er det Jesus forkynner
her? Dessverre har noen predikanter gjennom historien blitt litt
for glad i å hisse folk opp omkring denne teksten, og ikke bare
klassifisere andre kristne enn seg selv, men også uten blygsel å
regne seg selv som trygt innenfor, og enda verre, at de har fått den
tunge oppgaven å måtte si at noen skal slenges ut i mørket når
døren stenges, eller som Åpenbaringen sier det, kastes i den evige
ilden.
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Hvordan vi skal ta menigheten med på disse resonnementene,
skjønner jeg ærlig talt ikke; det er den johanneiske
omvendelsesteologien som kræsjer stygt med nådeteologien,
og det gjør det komplisert å forklare.
Derfor tenker jeg at det man kanskje kan gjøre noe ut av her,
er nettopp den tidligere nevnte advarselen om falskhet. At
det handler om å «komme til seg selv», som i fortellingen om
Sønnen som kom hjem, være ærlig med seg selv, og arbeide
med oss selv for å finne frem til ekthet i stedet for å ta på oss å
administrere frelse, og tro at det er vår oppgave å moralisere,
og advare folk mot det VI TROR fører andre til fortapelse.
Å finne seg selv kan være mange ting; og man kan muligens
ikke sidestille det med frelse. Spørsmålet om hva man må
gjøre for å bli frelst gjenstår, og reformatorene klarte ikke å
løse det tilfredsstillende, de heller. Men som luthersk teolog
vil jeg forsøke å påberope meg noen av Luthers tanker om
dette; vi tvinges ikke av kirken, eller samfunnet, eller staten,
eller av Gud for den sakens skyld, til å gjøre gode gjerninger
for å fortjene frelsen. Kanskje aller minst av Gud selv. Men de
gode gjerningene finner sin plass hos Luther som spontane
gledesutspring fordi man innser verdien og betydningen av å
være frelst ved nåde, ved troen alene. Og i så måte kan gode
gjerninger være å følge Jesu ideal, og ta vare på de fattige, de
små, de mislykkede, de fortapte. Kanskje du blir like godt frelst
om du ikke elsker din neste, men du får et bedre liv selv om
du gjør det, for du får mening og sammenheng på en annen
måte. Selv om dette resonnementet er relativt langtrukkent,
så kan det like vel være en tolkning av Jesu ord og handlinger
i den aktuelle teksten, og dermed også noe som kan brukes i
prekensammenheng.

Salmer

Jeg vil fokusere på nåden denne søndagen, kanskje Til himlene
rekker din miskunnhet Gud, Jag kan ikke räkna dem alle, osv.
Det siste punktet i gjennomgåelsen min handler om kjærlighet,
og som en tolkning av det kan det passe med 666, å leva det er
å elska.
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Enda så fascinert jeg er av folketonen «Jeg råde vil alle i
ungdommens dage», så har jeg aldri klart å svelge teksten
skikkelig her. Bruk deres faglighet, kolleger, og finn en inngang
her, som ikke ender i svovelpredikener og skremselspropaganda,
for det har vi nok av andre steder.

Vidar Anund Brekke
sogneprest i Åmot i Hamar Bispedømme
vidar@brekke.dk
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For jeg skammer meg
ikke over evangeliet!
Reformasjonsdagen - 31. oktober 2017
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse (prekentekst)
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

Innledning

Nå er reformasjonsdagen endelig her! Gjennom hele dette
året har vi arbeidet med Martin Luther og reformasjonen
gjennom diverse øvelser - etterutdanningskurs, prostivise
studiegrupper (med fine videoer av kjente og ukjente mennesker
fra studietiden), gjennom samtalekvelder i menigheten, foredrag
på stiftsdager og kirkemøter, utstillinger, salmekvelder, konserter,
teaterforestillinger (som ”Luther med latter”) med mer.

Dette har vært til glede og fornyet inspirasjon – spesielt det å lese
Dr. Martins egne ord. Her har vi kunnet gjøre slik han selv ønsket:
Gå tilbake til kilden! La oss gjøre Bibelen og gudstjenesten
tilgjengelig for folk, slik at de kan ha et direkte forhold til Gud og
troen. Og ikke minst; å gi mulighet til å se sitt eget liv i lys av Guds
rettferdighet.
Bibeltekstene denne dagen er gode tekster til et
reformasjonsjubileum i kirken vår. Alle tre er tekster som
snakker til allerede eksisterende menigheter, til oppbyggelse
og fornyet tro: Salme 46 ble brukt i den jødiske gudstjenesten,
Rom 1,16-17 hvor Paulus snakker til den allerede eksisterende
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menigheten i Roma, og Joh. 1,16-17 hvor den allvitende
forteller/evangelisten Johannes lar den troende menigheten
komme med sitt vitnesbyrd gjennom ordene som ”Og
Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss, og vi så hans
herlighet…”(1,14) og ”Av hans fylde har vi alle fått, nåde over
nåde…”(vår tekst, 1,16).
Som helhet kan man si at dagen innledes med en bekreftelse
av Guds stødige og trofaste omsorg i Salme 46, hvorpå Paulus
så utdyper dette i lys av evangeliet – det er evangeliet som er
Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og evangeliet er,
sier evangelisten Johannes, nåde over nåde som vi alle har
fått.
Det er litt av et utgangspunkt å starte en feiring av kirken vår
på!

Salme 46,1-8: Gud er vår faste borg

Dette er den bibelske salmen Luther skrev sin egen salme
”Vår Gud han er så fast en borg” over. Selv satte han følgende
overskrift på sin egen salme: Salme 46 – Gud er vår tilflukt
og styrke (fra Verker i utvalg av Martin Luther ved Sigurd
Hjelde, Inge Lønning og Tarald Rasmussen, bind V, s. 40,
Gyldendal Norsk Forlag, 0slo 1982). Utfra Luthers liv kan man
godt forstå at en salme som salme 46 ble svært sentral. Salme
46 tilhører den undergruppen av klagesalmene som ofte kalles
”tillitssalmer”, hvor tillitsmotivet er salmens hovedmotiv (i
likhet med for eksempel salme 23). Salmen uttrykker en tillit
til at Gud virkelig kan hjelpe, og det er denne tilliten vi ser
videre i ”Vår Gud han er så fast en borg.”
Luthers egen salmeskriving ble en svært viktig del av hans
ønske for reformasjonen. Han ville gjøre forkynnelsen
og evangeliet tilgjengelig for alle, også dem som ikke var
lesekyndige, og aktivisere menigheten på en tidligere ukjent
måte.
I Verker i utvalg karakteriserer Hjelde, Lønning og Rasmussen
det slik: ”Sammen med katekismene, bibeloversettelsen
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og den tyske messen er salmene det nedslag av Luthers
litterære virke som har øvet den største innflytelsen på kirkens
hverdagshistorie. For fornyelsen av gudstjenestelivet og for
fremveksten av en ny fromhetstradisjon har ingen av disse
faktorene spilt en større rolle enn Luthers salmer.”
Dette ser vi fra vår egen kirkehistorie også, for eksempel
fra konfirmantundervisningen. Har man snakket med
50-årskonfirmantene de siste årene, kan mange av dem bekrefte
dette. Salmene, katekismen og overhøringen er det de husker best.

Rom 1,16–17: Guds kraft til frelse

Mange bibeltekster kan knyttes til Luthers teologi, men i særdeles
grad akkurat dette tekstavsnittet fra Romerbevet. Dette er Lutherperikopen!
Romerbrevet ble et sentralt brev, fordi Paulus her så utførlig
presenter sin forståelse av evangeliet, det budskapet han forkynte
rundt omkring i Romerriket og vi har bygget vår kirke på. Dagens
prekentekst er fra brevets innledning, hvor Paulus introduserer
brevets tema (1,16-17), og han skriver det i form av en tese om
evangeliet:
”For jeg skammer meg ikke over evangeliet.
Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde 		
først og så greker.
For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik 		
det står skrevet:
Den rettferdige skal leve ved tro.”

I boken Den store fortellingen (Det norske bibelselskap, Oslo
1999) skriver Reidar Hvalvik og Terje Stordalen at perikopen
løfter frem to sentrale anliggender for Paulus:
(i) Evangeliet gjelder alle som tror – her det ingen forskjell.
(ii) Evangeliet er for jøde først.
Begge deler er avgjørende viktig for Paulus i Romerbrevet.
Nøkkelen til å forstå Romerbrevet er nettopp uttrykket Guds
rettferdighet: Fordi evangeliet åpenbarer Guds rettferdighet, er
det i stand til å bringe frelse. Denne rettferdigheten er både (i) en

NNK 4 innhold til trykk.indd 57

12.09.2017 16:11:22

58

Tekstgjennomganger

egenskap ved Gud (nærmere bestemt hans trofasthet, jf. Salme
46), (ii) Guds frelseshandling (jf. Rom. 1,16-17) og (iii) den
rettferdighet som Gud gir til den som tror (jf. Joh. 1,16-17).
Guds rettferdighet er den gudshandling som bringer
mennesker i et rett forhold til ham. Og i denne sammenhengen
spiller troen en sentral rolle.
Luther hadde store samvittighetskvaler når det gjaldt
Guds rettferdighet. Dette spørsmålet gikk på eksistensen
løs. Hvordan kunne man være trygg i møte med Guds
rettferdighet? Er min samvittighet ren nok? ”Jeg var livende
redd for dommedag og lengtet av hele mitt hjerte etter å bli
salig,” skriver Luther (sitat fra Martin Luther oversatt i Ole
Modalslis bok Evangeliet – Guds kraft til liv. Luther forlag,
Oslo 1995, s. 30).
Nå var ikke Guds rettferdighet kun en dømmende størrelse
i tradisjonen Luther var opplært i. Der var Gud både den
rettferdige dommer og den frelsende barmhjertighet. Men
tvetydigheten var tilstede. Og Luther spurte: Hvordan kan man
være sikker på at man blir skjenket nåden? Og er man villig til
å gå fortapt, om Gud så vil?
I en preken fra 1523 skriver han: ”Slik raste jeg i min ville
og forrykte samvittighet. Likevel ville jeg ikke gi opp med å
banke på dette stedet hos Paulus, full av brennende iver etter
å få tak i hva det var sankt Paulus egentlig mente.” Og Luther
fortsatte å banke på denne perikopen, ”inntil jeg endelig” sier
han, ”ved Den Hellige Ånds opplysning nærmere analyserte
ordet fra Hab. 2,4: Den rettferdige lever av tro. Av dette
ordet trakk jeg den slutning at livet bør ”eksistere” av tro. Slik
henførte jeg det abstrakte til det konkrete. Og hele Skriften
åpnet seg for meg, ja himmelen selv!”
Her fant Luther en løsning som vi som kirke aldri må glemme.
Løsningen begynte med at Luther ga opp å se det abstrakte
begrepet ”Guds rettferdighet” (Rom 1,17) som utgangspunkt
for forståelsen. I stedet tok han fatt i det konkrete og
anskuelige ”den rettferdige” (Rom 1,17b) og fokus knyttes til
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det konkrete subjektet/det konkrete mennesket som blir tilsagt
liv og fremtid ved sin tro. Det dreier seg altså ikke om tro i sin
alminnelighet, men om spesiell tro som svarer til en spesiell
konkret nød. I et skrift fra 1518 nevner han flere eksempler på en
slik tro: Fortellingen om den kanaaneiske kvinnen (Matt. 15,21ff),
og den kongelige embetsmannen i Kapernaum (Joh. 4,46ff). Slik
er det også med synderens tro i hans spesielle nød!
Dette løftet en stor byrde av Luthers skuldre, og denne teksten
fikk enorm betydning for Luther. Han skriver: ”Like voldsomt
som jeg tidligere hadde hatet uttrykket ”Guds rettferdighet”,
med like stor kjærlighet omfattet jeg det nå. Det lød som den
vidunderligste musikk i mine ører. For meg ble dette stedet hos
Paulus selve paradisets port.”
Noe av det mest originale med Luthers arbeid med Bibelen var
hans erkjennelse av den dype forskjellen mellom den bibelske
tenkningen og middelalderens skolastiske filosofi: Å lese bibelen
handler ikke bare om å forstå den abstrakt uten anskuelige
forestillinger og bilder, men å oppfatte saken i konkret og
anskuelig helhet. Det er ikke bare forstanden som skal begripe
en sak, men teksten skal virke på ”affektene”/følelser og vilje.
Dette angår meg og mitt liv. Og ”når vi blir engasjert på denne
måten med forstand, følelse og viljeliv vokser vi i innsikt, visdom,
tilbedelse, hengivelse og tjeneste for Gud og mennesker.”

Joh 1,16-17: Nåden og sannheten

Tilslutt er evangelieteksten denne dagen fra Johannesprologen.
I denne sammenhengen blir den et flott punktum på dagens
feiring av troen alene – nåden alene.
Tilslutt noen innspill til teksten fra Studiebibelen (Illustrert
bibelleksikon A/S, Oslo 1978):
1,16: Her er det nåde for alle forhold, nåde i stedet for nåde.
Jesus var full av nåde og sannhet, og den som får del i ham, får del
i hva han er. I Kristus leder dermed det ene nådens under til det
andre.
1,17: Loven ble gitt ved en mellommann, mens nåden og
sannheten kom personlig – ved Jesus Kristus, vår nye lovgiver.
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Hjertelig til lykke med reformasjonsdagen og lykke til med
prekenen!

Salmetips

108 Vår Gud han er så fast en borg (Luther)
336 Nå fryd deg, kristne menighet (Luther)
566 Gud, hold oss oppe ved ditt ord (Luther)
980 Litaniet (Luther)
158 Jesus, din søte forening å smake (jf. v. 5)
279 Overmåte fullt av nåde
532 Guds kirkes grunnvoll ene

Bettina Eckbo
sokneprest i Eidskog
bettinaeckbo@hotmail.com
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Er alle helgener?
Allehelgensdag - 5. november 2017
Lesetekster:
Jes. 49,8-10: I nådens tid svarer jeg deg
Åp. 7,9-17: Den store hvite flokk
Evangelietekst:
Matt. 5,1-12: Saligprisningene (prekentekst)

Prolog 1

For en del år siden ringte min gamle mor meg. Hun hadde lest
i Vårt Land at det var mange som mente at olsok ikke var noe å
feire fordi Olav Haraldsson var en brutal viking og kristnet landet
med vold. Dette syntes hun var rart. Og så sa hun: «Er det ikke det
at han døde, vi markerer ved olsok, da?» Og jeg kunne ikke annet
enn gi min gamle kloke mor rett i det. Så vidt jeg har registrert, er
det fortsatt mange som mener at olsok ikke bør feires. For meg
er det faktisk befriende at vikingkongen, som brukte metoder
som for oss i dag er helt uakseptable i sin kamp for makten, ble
helgenkåret av folket så raskt etter sin død. Det viser liksom at det
er håp for de fleste av oss.

Prolog 2

Det er godt at vi har en allehelgensdag i ei kirke der vi holder oss
med bare én helgen. (Vi i Nidaros holder oss i alle fall med en
helgen ved olsoktider.) Da må liksom alle gode egenskaper legges
inn i denne ene figuren. Men uansett så er det en påminning om
at ingen er helgener mens de lever.
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Salige

Jeg har mange ganger lurt på hvorfor denne inngangsportalen
til Bergprekenen er hovedtekst på allehelgensdag. Er det fordi
man i tidligere tider omtalte de døde som «salige»? Og at disse
ordene derfor i sterk grad ble/blir knyttet til «den store hvite
flokk»? Så vidt jeg kan se er det definitivt ikke de døde Jesus
snakker om i saligprisningene. Men jeg er svært glad for at det
er nettopp disse ordene som innleder Bergprekenen, for uten
denne portalen ville Bergprekenen vært en samling ganske
krevende og til dels brutale Jesus-ord. Den måten Matteus
har satt sammen denne talen på, og den rammen han gir talen,
gjør at jeg ser det for meg på denne måten: Jesus setter seg
ned oppe på høyden (jeg har aldri vært der) med disiplene, og
begynner å tale. Folket strømmer umiddelbart til. Og det er
alle disse menneskene Jesus ser, som inspirerer ham til å si det
han sier. Han snakker til og om vanlige folk. Akkurat som vi
prester i gravferdene ser utover mange vanlige folk, og med et
vanlig fullført liv mellom oss og dem, og leser saligprisningene.
I alle fall gjør jeg det i nesten hver eneste gravferd, og jeg liker
å gjøre det, for det er en vakker, og av og til ganske krevende
tilsigelse. Jeg tenker det i alle fall som en tilsigelse.

Altertavle

I Sverresborg kirkesenter, som vi flyttet inn i for 3 ½ år siden,
har vi en altertavle som er klippet i papir av psaligraf Karen
Bit Vejle. Det er mange som kommer til oss for å se bildet. Da
pleier jeg fortelle om at noe av det jeg setter pris på med denne
altertavlen er at den er full av fortellinger. Og så sier jeg noe
sånt som: «mange alterbilder som lages nå for tiden består
ofte av symboler, og at det ikke er så vanlig med fortellende
bilder lenger. Men hvis vi går tilbake en del hundre år, så var
det vanlig med fortellende bilder. Men det var stort sett bilder
fra bibelhistorien eller fortellinger om hellige mennesker.
Karen Bit Vejle har laget et bilde med fortellinger om oss
vanlige mennesker. Om livsveien fra barndom til alderdom.
Om mennesker med kompetanse og byrder. Om mennesker
som sitter fast eller står utenfor, og om mennesker som leker,
er forelsket, som gir hverandre hånden. Mennesker som finner
veien og mennesker som roter seg bort.»
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Foto: Amanda Kvande Gerhardsen
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Ytterste ramme i bildet er Vår Far i himmelen. Kunstneren har
kalt bildet Alfa og Omega. Og hun sier bl.a. dette om det: «Klippet
belyser menneskelivet på godt og ondt, og fremhever i særdeleshet
håpet og kjærligheten som noe allesteds tilstedeværende, ivaretatt
ikke minst av kirken og vår tro.» Og bildet får meg til å spørre:
Hvem er helgener?

De som erklæres salige

Når vi ser på hvem Jesus erklærer salige – for det er ikke ønsker
han uttrykker, men konstaterende tilsigelser – så er det både
mennesker som så å si er satt ut av spill, og det er mennesker
som har mye å bidra med. Det er altså både en bekreftelse av det
positive som mennesker skaper, og en gjenopprettelse for dem
som har tapt.

Jesus bekrefter de barmhjertige, de rene av hjertet, og dem som
skaper fred. Og han gir verdighet til dem som er fattige i ånden,
som sørger og blir forfulgt. Og når det gjelder dem som hungrer
og tørster etter rettferdigheten, kan vel de være både på pluss- og
minussiden: Mennesker som søker og arbeider for rettferdigheten
og mennesker som savner rettferdighet.
Noen korte punkter om hver enkelt gruppe:
«De som er fattige i ånden»: Handler ikke primært om «enkle
sjeler», men om dem som har en ånd, en sjel, et hjerte som
lengter, som søker, som ikke har funnet, som ikke ser hvordan
de kan nå målet. Jfr. Salme 34, 19 og Jes. 57,15. Disse skal få alt:
himmelriket.
«De som sørger»: De som har mistet fotfestet. De som er
kastet tilbake på seg selv.
«De ydmyke»: De som ikke søker å ta seg selv til rette. De skal
få den største arven.
«De som hungrer og tørster etter rettferdigheten»: Det er
ikke noe poeng å skille mellom (politisk) kamp for rettferdighet,
for like rettigheter, for menneskeverd og Guds rettferdighet. For
Gud står ikke for den sterkestes rett, men for rettferdighet for
alle. Det som er viktig å huske fra GT-forelesningene, er at Guds
rettferdighet er farget av nåde og kjærlighet.
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«De barmhjertige»: De som ikke selv vet at de er barmhjertige,
og som ikke har som mål å bli sett for det. Dette utdypes litt
lenger ut i Bergprekenen, kap. 6,1-4.
«De rene av hjertet»: Handler ikke primært om syndfrihet,
men om dem som ikke hykler, eller har et delt hjerte eller taler
med to tunger. Det er de som er til å stole på, som «har milde ord
på leppene» (Ordspr. 22,11).
«De som skaper fred»: Ikke først og fremst de som er
fredsommelige og ikke lager spetakkel, men de som aktivt
arbeider for dialog og forståelse. De som arbeider for at livet skal
kunne utfolde seg slik det var tenkt. For de skal kalles Guds barn,
dvs. at de lever i pakt med Guds gode skapertanke og -gjerning.
«De som blir forfulgt for rettferdighets skyld»: Altså ikke alle
som blir forfulgt, men de som risikerer liv og helse og frihet for
rettferdigheten. Søk hos f.eks. Amnesty International.
Det siste leddet i saligprisningene er sannsynligvis sekundært,
det merker man av at man faller helt ut av rytmen. Og det er nok
ord som er kommet til for å oppmuntre en menighet som er i en
trengt situasjon.
Saligprisningene er vakker poesi og et virkelig evangelium.
Samtidig som de utfordrer og provoserer, som evangeliet alltid
gjør.

Epilog

Som en kommentar til Paulus´ ord «min nåde er nok for deg,….»
(2.Kor12,9) skriver Espen Dahl, i sin artikkel «Mottakeligheten
og kroppens fenomenologi» i festskriftet til S.A. Christoffersen
«Skapelsesnåde» (s.52), noen ord som jeg syns også står godt til
saligprisningene: «Lærdommen handler ikke om en opphøyelse
av svakhet og gebrekkelighet for dens egen del. Det som står
på spill, er erfaringen av at den guddommelige virksomhet og
det guddommelige initiativ – som skapelse, liv, nåde – nettopp
skinner klarest gjennom når menneskets selvbestaltete aktivitet
ikke stiller seg i veien.»
Så: Hvem eller hva er en helgen?
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Salmer:

Det er Havstein kirke som er hovedkirke i Sverresborg
menighet. Den ligger vakkert til og er omkranset av Byåsens
store og vakre kirkegård. Der har vi minnegudstjeneste
lørdag kveld, der pårørende til dem som er gått bort siste
året er spesielt invitert. Allehelgensdagen har vi vanlig
høymesse, men vi har med det perspektivet at det er mange
som går på kirkegården den dagen, og som minnes og tenner
lys. Noen av dem kommer også til gudstjenesten. Derfor er
minneperspektivet også med i denne gudstjenesten, og det er
viktig at de fleste salmene er forholdsvis kjente.
281 – Store Gud, vi lover deg
271 – Solrenning sæle
267 – Den store hvite flokk (ett vers er som tre vers)
870 – Din fred skal aldri vike
858 – Lei, milde ljos
489 – Blott en dag
618 – Vi er et folk på vandring
615 – Vi bærer mange med oss
882 – Eg veit i himmerik ei borg
48 – Deilig er jorden

Hans Kristian Solbu
Prest i Sverresborg menighet, Trondheim.
hs376@kirken.no
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Minnedag
Salme 90,1–4.12–14 Å vente på hjelp fra Herren
Rom 5,5–11 Mens vi ennå var svake
Joh 6,37–40 Den som kommer til meg

Dag og setting

Minnedag. Invitasjoner i posten. Navneliste og lys. Noen eller
mange kommer. Usikre, trygge. Alene, sammen. Finner seg en
plass. Musikk, salmer, velkomst, bønn, bibeltekster. Preken. Det
korte øyeblikket de venter på når deres navn leses. En gang til.

Hvem kommer, hva har de med seg, hvor er de? Tilbake i
kirkerommet for første gang etter. Eller de var et helt annet
sted. Et vanskelig dødsfall, skrikende tom plass. En forelder
det kjennes riktig å gå i kirka for en gang til. Søsken og venner.
Enkeltmennesker - også med tanker for den andres sorg og
setting.
Har de forhold til hverandre, de som er der? Er navnene kjent
for flere, er vi i små lokalsamfunn, har jeg selv hatt de fleste av
gravferdene?
Og om ikke - om det er en lang liste med enkeltstående navn,
og folk som setter seg langt fra hverandre - allikevel, styrke
opplevelse av et fellesskap, samhørighet. Vi trenger de felles
minnedagene. Å se at gravlunden har mange lys tent. Julaften,
nyttårsaften, allehelgensdag. Kirkerommet, ritualer, klanger og
gjenklang, av toner, tekst og tilhørighet. Slekt skal følge slekters
gang - og vi får følge hverandre i det.
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Tekster og tanker

Hva hører de av tekstene, de som er der? En tekst som kanskje
også ble lest i gravferden. «Herre, du har vært en bolig for
oss». Fra Salme 90 (med to vers mer enn det som står i
gravferdsritualet – kanskje en viktig input for de neste skritt
og steder, som en ny stopp i kirkerommet kan kunne gi).
En bolig, ja. For oss? Livshuset som raste sammen da mamma
ble borte. Den tomme plassen. Hvordan klare det med huset
og hytta nå? Rydde gutterommet? Huset som må tømmes,
minner og ting hentes fram og deles. Krasj i følelser og fortid.
Savnet av det som egentlig aldri var. Å måtte gå inn i en
kaotisk leilighet. Arvefordeling og alt som er. Alle minner i
huset. Lukt, lyd, sted, tradisjoner.
En bolig. Et gudsbilde. Og mangt og meget både praktisk og
følelsesmessig.
Lær oss å telle våre dager... Minnedagen som inviterer til å
stoppe opp, se sin egen situasjon sammen med flere. Lær oss å
fortelle våre dager, også? Fortsette å minnes, dele...

Når evangelieteksten leses:
«… det han vil, er at jeg ikke skal miste noen». Men vi
mistet jo. Du lot oss miste. Det er jo godt å tenke på at han er
hos deg, men?
«... vil jeg aldri støte bort». Også her kan det være direkte
koblinger. Opplevelser av å bli avvist. Forskjellsbehandling.
Å ha måttet ta avstand. Noen kjenner seg utstøtt. Fra før.
Etterpå. Fra familien. Fra andre gode settinger. Det ble så
vanskelig. Vanskelig også å komme inn igjen i hverdagen.
Noen er også redd for utstøtelse fra evigheten. Eller opplever
seg utstøtt fra det som skulle være håps- og trosfellesskapet
her.
Og selvsagt også troen, håpet – er de tatt imot, er de kommet
hjem, tas de vare på der, hos Gud?
Det var fint det kom egne minnedagstekster i kirkeåret. Og
fint å sette det inn i Allehelgensdagens store rom og driv. Folk
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i følge. Håp, heim, himmel. (Men Romerbrev-teksten vil jeg
utelate, jeg tenker den ville forvirre og lukke mer enn åpne. Og
gudstjenesten har nok annet som skal leses.)

Det evige liv. Det dobbelte håp

«Evig liv» er Johannesevangeliets himmeriksbegrep. I det knyttes
Himmel og jord, menneske og Faderen sammen. Nå. Det er
Gudsnærværet i tiden (ja, Ordet ble Kropp og tok Bolig, Joh 1).
«Jeg Er», sier Jesus. Og alle de kjente gudsattributtene fra deres
religiøse og livsmessige setting får utvidet klangbunn. Utsagn om
Den gode hyrde, Veien, Livet, det levende vann, stilles sammen
med beretninger om sterke møter og praktisk livshjelp. «Tegn».
Ja - det Er Han. Kommet fra Himmelen. Sendt av Ham.
Kapittel 6, der vi er: Jesus har mettet 5000, han har gått på
vannet – og snakker om seg selv som Livets brød. Han er større
enn Moses, viktigere enn ørkenen-mannaen, han er sendt fra
Himmelen – ja, Jesus er så tydelig og provoserende som han
ellers er. Både jødene og disiplene «murrer» (v 41 og 61). Peters
bekjennelse etter dette (v 66-69): «Herre, hvem skal vi gå til? Du
har det evige livs ord. Og vi tror og vi vet at Du er Guds hellige.»
Jeg er Her. Og Jeg tar imot Der. Jeg skal ikke miste noen, men
reise dem opp på den siste dag.
Jeg kaller det Det dobbelte håp. Håp om liv og hjemkomst
«bortenfor». OG håp for livene og dagene videre for oss som lever.
Håpet om himmelarmer som tar imot og følger.
Det evige liv og dobbelte håp. Kristus i Livet som Er.
Livsfellesskap mellom Gud og verden, Faderen og mennesket. OG
mennesker imellom. Evangeliet skal også gi håp og utfordring til
å være der, for hverandre, i livene som er. Slik Kristus er med oss.
Slik Faderen har sendt meg, slik sender jeg dere. Så de som ble
utstøtt kan kjenne seg hjemme, de som leter kan finne, de som
det var blitt så rota til for i familierelasjonene, kan nærme seg
hverandre. Så brød kan deles og boligene fortsatt bygges og åpnes.
Oppreising og tilhørighet i dette liv også.
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Praktisk ordning. Lystenning og bønn

I Vålerenga menighet hadde de så mange å lese opp på
Allehelgensdag, at de ikke ville tenne lys for hver enkelt. I
stedet brukte de en felles bønn, som også gir god mening,
tenker jeg. Også da vi innførte lystenning for hvert navn (og
etterhvert har funnet fram til en ordning som gir god ro, uten
å ta lenger tid enn navneopplesningen), fortsatte vi å bruke
fellesbønnen. Telysene for den enkelte setter vi på alterringen
(globen blir for liten). Der synes de godt, og minner oss
samtidig om den åpne alterringens nattverdsperspektiv, at vi
får feire sammen med de «som alt er kommet fram». Når alle
navn er lest, tennes et lys for «de vi har mistet andre steder, og
i tidligere år». Så følger gjerne en salme (870 eller 872) eller
musikk, før fellesbønnen bes, med tenning av den 3-armede
lysestaken ved døpefonten. Jeg tillater meg å gi bønnen videre
til NNKs lesere.

Minnedags forbønn:
Innledning, ved lesepulten:
Vi har tent lys for hver enkelt som er død. Så får vi også tenne
lys for oss som lever, og oss sammen. Dagens bønn er å tenne
lys i den trearmede lysestaken ved døpefonten. Tretallet står
for Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Men det står
også for tro, håp og kjærlighet. I dag tenner vi lys for det –
La oss be
Medliturg, ved døpefonten:
Det første lyset tenner vi for å minnes våre døde. I dag minnes
vi våre kjære som ikke lenger er sammen med oss. Her i
Vålerenga menighet er det 42 mennesker som har dødd i løpet
av det siste året. De var 42 enkeltmennesker – med forskjellige
liv – korte og lange liv.
Vår kristne tro er at intet menneske noen gang står utenfor
Guds omsorg. Vår tro er dette: At enten vi da lever eller dør –
så hører vi Herren til. Derfor er dette lyset tent for TROEN.
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Det andre lyset tenner vi for oss som er igjen – som etterlatte og
pårørende. Det er mennesker som har mistet en ektefelle, et barn,
en forelder, en nær. Vi trenger lys som kan varme oss, og som kan
lyse opp i sorgens mørke. Vårt kristne håp er at vi aldri står alene
tilbake overlatt til oss selv. Guds omsorg omslutter også oss. Og
framtida tilhører Gud. Vi kan si vi ikke dør ned i graven, men at vi
dør inn i Guds framtid. Derfor er dette lyset også et lys for HÅPET.
Det tredje og siste lyset tenner vi for alle som bor i Vålerenga
menighet. Det er mennesker i alle generasjoner, og mennesker
med ulik bakgrunn og kultur. Vi tenner lys for å minne hverandre
om at vi står i et fellesskap. Vårt kristne livssyn er at det finnes
ikke noe større enn kjærligheten. Lyset skal minne oss om at vi
setter pris på hverandre og kan ta oss av hverandre. Derfor er
dette lyset også et lys for KJÆRLIGHETEN.
Tro, håp og kjærlighet.

Salmer

Hvordan få plass til alle som skulle vært med? Svein Ellingsens
872 Nå er livet gjemt, og 870 Din fred skal aldri vike er nok
«must» fra min side. Tenker at 621 Nå dekkes bordet også vil
passe godt. 871, 873, 876. 832 Blå salme, 296 Himlen blåner,
489 Blott en dag. Og absolutt noen av Allehelgensdag-salmene.
Samt gjerne kor- eller solistinnslag med musikk til å være og
vandre i.
«Trygt å trø i lainn av båten på et berg æ kaille mett.
Godt å høre goverslåten og gå heim med glae skrett.»
Arvid Hanssen, siste vers av Blå kveill.

Ingunn Rinde
Sogneprest i Vålerenga, Oslo
ir697@kirken.no
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Sikksakkmønster med sting
23. søndag i treenighetstiden - 12. november 2017
I Jes 1,16-19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b- 12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen

Kva med oss?

Det er eit godt spørsmål, Peter. Men litt rart også. Særleg etter at
den rike mannen nettopp hadde gått sorgtung heim og Jesus har
snakka om kamel og nålauge. Kanskje er det rimeleg å utsette det
presserande spørsmålet om kva konsekvensar dette skal få for oss,
til vi veit meir om kva dette er. Og då er det nødvendig, som alltid,
å lese dagens utvalde preiketekst i samanheng med det som kjem
før og etter, og å lese grundig og om igjen. Kva med å lese heile
kapittel 10 som ein slik samanheng? Du som les dette, har sikkert
allereie gjort det. Viss ikkje, kan du gjere det no og ta også gjerne
synopsa fram frå bokhylla. Når du har gjort det og sett etter ein
mogleg raud tråd i kapitlet, kan du kome tilbake.

Hei igjen. Kva fann du? Det er jo mange ulike forteljingar her
som utspeler seg frå landet bortanfor Jordan til Jeriko: Jesus
snakkar om ekteskap og skilsmisse, deretter blir dei små barna
velsigna, deretter kjem ein rik mann springande i siste liten og
set i gong ein uoversiktleg prosess som dreier seg om rikdom
og etterfølgingas pris og gevinst. Deretter fortel Jesus om det
som skal skje i Jerusalem og Jesus svarar på nok eit merkeleg
spørsmål, denne gongen frå Jakob og Johannes. Og til sist, før
Jesus rid inn i Jerusalem, får den blinde tiggaren Bartimeus att
synet og følgjer Jesus på vegen. Den raude tråden i alt dette går
litt i sikksakk og opp og ned. Felles for dei fleste tekstane er at dei
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er konfrontasjonar og samtalar som involverer sterke kjensler,
både Jesus og læresveinane blir til dømes sinte (14, 41), dei
siste blir også urolige, mens andre blir redde (32).Og mens den
rike mannen gjekk ”sorgtung bort” (22), må ein rekne med at
den sjåande Bartimeus følgde etter Jesus og var glad.

Sikksakkmønster med sting

Sikksakkmønsteret kjem til syne i ei rytmisk veksling mellom
skjerping av overleverte påbod som gjeld skilsmisse, rikdom og
makt, og nådefulle handlingar utan krav til barn og Bartimeus.
Kanskje har også den siste delen av samtalen i kjølvatnet av
orda til den rike mannen, noko av denne vekslinga i seg? Først
kamelar og nålauge, deretter ”alt er mogleg for Gud”. Først
kallet om å følgje etter, deretter ord til Peter om at alle som
forlet noko skal få det att hundre gonger. Denne vekslinga
mellom innskjerping og kravlaus nåde er eit særkjenne på
den tidlege Jesus-rørsla. I siste del av samtalen om rikdom
framstår imidlertid denne vekslinga som litt forvirrande.
Det er vanskeleg å tenke seg at dei ulike Jesus-orda er sagt
i samanheng i ein og same situasjon. Truleg er dei ulike
orda kommentarar og aktualiseringar i ulike situasjonar og
utfordringar for urkyrkja i eit tidsspenn, omtrent som ulike
arkeologiske lag legg seg oppå kvarandre etter som tida går.
Eg har skrive litt om den rike mannen og den første del av
samtalen i etterkant i dette tidskriftet før (4/2014: 35-38). Er
ikkje svaret til Peter i dagens preiketekst i tråd med stadig
pågåande forsøk på å gjere kamelane ørsmå og nålaugo
kjempestore? På direkte spørsmål om utbyttet av det heile,
får ein av dei som har forlatt alt og følgd etter Jesus utan
noko løfte om belønning, greie på at han og dei andre skal
få hundrefald igjen. Les vi teksten grundig slår det i augo at
det som blir forlatt, ikkje er heilt det same som det dei får att:
Dei forlot sin far og mor, men får ingen nye fedrar i denne
verda, derimot nye mødrer i fleirtal. Om denne mangelen på
nye fedrar kjem av at dei har ein far i himmelen eller at det
dreier seg om eit nettverk av kristne heimar under leiing av ei
enke eller sterk kvinne slik vi kjenner det frå andre delar av
nytestamentet, det kan du jo grunne på sjølv. I tillegg, og det
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høyrest også verkeleg ut som eit seinare tillegg til desse løfta, skal
vedkommande oppleve forfølging. Dessutan skal vedkommande
få evig liv i den kommande verda. Den siste utsegna om dei første
og siste er ikkje lett å forstå i samanhengen. Kanskje er det eit
frittståande ord, kanskje er vers 31 noko som heller høyrer til i
samtalen med Sebedeus-sønene seinare i kapitlet?

Fem gonger tjue eller ti gonger ti?

Same kva, løftet til dei som har gått frå alt, er at dei skal få hundre
gonger att: I staden for den familien dei har forlatt, skal dei få
nye relasjonar og nye slektningar. Kanskje i fem kristne heimar
i tjue byar, kanskje ti i ti byar? Det står ikkje noko om at dei har
eller skal forlate ektefella. Kanskje var det litt vanskeleg å skrive
det rett etter innskjerpinga av reglane for skilsmisse i starten
på kapitlet? Men same kva dreier det seg om å erstatte den
biologiske slekta med andre som blir oppfatta som dei riktige og
ekte brør, søstrer og mødrer. Og det er jo litt artig i ei kyrkje og i
eit samfunn som stadig snakkar om kor viktig omsynet til foreldre
og anna slekt er, og der livsritane også er familie- og slektsfestar.
Der denne teksten blir lese i ein kyrkjelyd der fleirtalet slett ikkje
har forlatt noko særleg, kan det skje noko liknande som når den
høgvelbårne og høgærverdige prelaten i den praktfulle domkyrkja
snakkar om at Gud har utvalt det som er smått og forakta i denne
verda. Eller kanskje heller det som ikkje skjer? Kierkegaard fortel
nemleg at også i den situasjonen er det ingen som ler.
Men nokre verkeleg forlate alt. Ikkje berre i Syria, men også i
andre land og stader har menneske forlate alt, mange på grunn av
si tru og sin identitet. Også ikkje berre i det store landet vi kallar
Utlandet. Også her i vårt land er det nokre som må forlate sine
nærmaste. Spørsmålet for oss som kyrkje og lokalsamfunn, er om
det er mogleg å tilby dei husrom, gjestfridom og vennskap? Vi
som kjenner oss heime i Bibelen vil gjerne vere i sentrum, også
i bibelforteljingane. Kanskje kan Peters spørsmål hjelpe oss
til å innsjå at vi ikkje i nokon rimeleg meining høyrer til i den
gruppa som Peter snakkar om, eit vi som ”har gått frå alt”. Først
då kan vi begynne å oppføre oss som ei gruppe som i evangelia,
og i urkyrkjas historie, ikkje er ”vi”, men ei nesten usynleg, men
likevel nødvendig, gruppe av dei som inkluderer, gir og kan vere
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vennskapsfamilie. Den rike mannen gjekk sorgtung bort. Han
kunne slett ikkje forlate rikdommen sin. Kan vi? Korleis skal
vi i så fall gjere det på ein måte som er tenleg og ikkje berre
blir ein profetisk gnist? Dette er, dersom vi les godt etter, eit
sentralt spørsmål i nytestamentet. Og dei mange laga av ulike
svar også i dette kapitlet av Markus-evangeliet, viser tydeleg at
her er det fleire ulike løysingar på utfordringar som har skifta.
Vi må vi tenke sjølv, finne ut kva som akkurat no er mest tenleg
og kva som i størst mogleg grad kan vende nød.

Om å lese grundig og om igjen

God forkynning er som eit godt brev: Det er adressert og datert
og handlar om noko viktig. Det er så kort som mogleg og så
langt som nødvendig. Etter å ha høyrt ein god del preiker, har
eg lyst til å føye til: Eit godt brev føreset også at den som skriv
har lese den andres brev nøye og fleire gonger, og grubla over
kva som står på, mellom og under linjene. Kva betyr ”kjærleg
helsing”, ”klem” eller ”din forne vän” på slutten? Og det same
gjeld for evangelietekstar: Kva betyr ”dei” og ”vi”? Kva er
kjærleikserklæring og kva er profetiske ord? Kva betyr det at
det er Jesus, han som tek i mot barna, som seier akkurat dette?
Å lese dei same tekstane om igjen har kanskje blitt ei marginal
aktivitet. Men skal forkynninga bli levande og forkynnarar
kunne seie noko nytt, er det nødvendig at dei og vi gjer nettopp
dette: Lese det vi trudde var dei same tekstane om igjen og
grundig i nye situasjonar.

Salmar

”Med Jesus vil eg fara” (419) sjølvsagt, men også ”Brød for
verden” (714) og ”Når vi deler” (608) og ”Da Herren kom til
denne jord” (433).

Rolv Nøtvik Jakobsen
seniorrådgiver, Bispemøtet
rj477@kirken.no
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Mennesker er ikke til salgs
24. søndag i treenighetstiden - 19. november 2017
Salme 8,2-10 Hva er da et menneske?
Fil 2,3-11 Sett de andre høyere enn dere selv
Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte de små (preken		
tekst)

Første lesetekst

Første lesetekst er hentet fra salme 8. Salmen begynner og
avslutter med en lovprisning til Guds navn, som er herlig over
hele jorden. Versene 3-9 lovpriser Guds skaperverk, med særlig
vekt på menneskets unike posisjon. Teksten bringer inn småbarns
og spedbarns lyder (av småbarns og spedbarns munn) som Guds
vern, og understreker med dette at den monoteistiske Gud er
annerledes enn gudene kjent fra de omliggende kulter. Abrahams,
Isaks og Jakobs Gud er ikke en Gud som vil ramme mennesker,
men Jahve er en Gud som opphøyer den svake, den lille, den lave,
og er solidarisk med mennesket. Begrepene småbarn og spedbarn
peker fram mot Jesu tale i våre perikoper i Matteus-evangeliet.

Andre lesetekst

Andre lesetekst er hentet fra Filipperbrevets andre kapittel, og det
er en Kristushymne (denne var muligens i urkristen bruk), som
Paulus her gjengir. Den speiler doksologien i salme 8, i det den
taler om Jesu navn (onomati), og hvordan hvert kne skal bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden, for Jesus Kristus, som er
Herre, til Gud Faders ære. Et vesentlig poeng for vår sammenheng
er hvordan Kristushymnen understreker at Jesus, som var i Guds
skikkelse, gav avkall på sitt eget, og ble menneske. Dette ble siden
til forherligelse for ham. Av dette ser vi at mennesket har en
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særskilt posisjon i skaperverket og hos Gud. Gud har i Kristus
solidarisert seg med menneskene, derfor vet vi at et hvert
menneske har uutslettelig verdi.

Evangelietekst

De to perikopene fra Matteus 18 som er valgt ut til prekentekst
denne søndagen, hører vanligvis hjemme Mikkelsmesse.
Slik jeg forstår det, er teksten valgt brukt denne dagen fordi
den lutherske kirkes verdensvide reformasjonsmarkering
anbefaler det, og jeg antar teksten er valgt for å matche temaet:
Mennesker er ikke til salgs.
Her er mye å stanse ved, jeg gjør mine valg i
tekstgjennomgangen ut fra temaet og retningen mot en preken
i tråd med temaet.

Teksten starter med at disiplene spør Jesus hvem som er
den største i himmelriket. Jesus henter frem et lite barn
(gr: paidion), og gjør først et poeng av at den som vil
komme inn i himmelriket må bli som et barn. Så vender han
oppmerksomheten mot livet her og nå, og sier i vers fem:
«Den som tar i mot (dexetai) et slikt lite barn i mitt navn,
tar i mot meg.» Det greske ordet paidion henviser til et lite
barn, sannsynligvis under fem år, derfor skriver den norske
oversettelsen ikke bare et barn, men legger til lite. Det forstår
jeg slik at hvordan vi tar i mot den minste, den sårbare, den
som er mest avhengig av andres nåde og barmhjertighet, er
den målestokken Jesus anvender.
Hva betyr det å ta i mot? Det er nærliggende å se det i
sammenheng med vers 10: Pass dere for å forakte en eneste av
disse små. Her brukes uttrykket mikron, som også gir lesehjelp
til paidion, og gjør at vi får bekreftet at ordene ikke bare viser
til mennesker som er av lav alder og har små kropper, men at
det også handler om de som er små på jorden. (Se også Marias
lovsang i Lukas 1, 52 … han løftet opp de lave (tapeinous)).
Altså de som er avhengige av andre. Vi oppfordres til å være
som barn selv i møte med Gud, og vi oppfordres til å ligne Gud
i hvordan vi er nådige og barmhjertige mot den som trenger
vår hjelp.
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Et kritisk sideblikk til Martin Luther

Jesus sier altså i vers fem: «den som tar i mot et slikt lite barn i
mitt navn, tar i mot meg.» Kan dette bety at det finnes en annen
vei til frelse enn å kjenne Jesus og tro på ham? Tok Luther feil,
da han mente at tro alene var det som kunne frelse? Finnes
det en gjerningenes vei som handler om å være god mot Guds
skapninger, god mot menneskene? En vei som ikke fordrer
kjennskap til og tilslutning til den kristne tro, men som er
tilgjengelig for alle, fordi alle av naturen kan kjenne loven? (Rom
2, 14.)
Og motsatt – går man fortapt om man lar et lite barn, et
menneske, falle? (vers 6). Eller forakter det (vers 10).
Dernest følger perikopen om mannen som har hundre sauer,
mister en, og forlater de nittini for å finne den siste. Dette er
bildet på Guds kjærlighet til de små (mikron), det vil si til alle
mennesker som opplever seg små.

Temarefleksjon - mennesker er ikke til salgs

Den norske kirkes ressursside for reformasjonsmarkeringen,
gjør tydelige retningsvalg for hvordan temaet skal forstås. Den
retter blikket mot moderne slaveri, flyktninger, likeverd uansett
funksjonsnivå, omsorgen for de svakeste i samfunnet, og
bioteknologiens etiske problematiske sider. Dernest fortolker den
temaet slik: «Når mennesker gjøres til salgsvare, er det Gud en
forsøker å selge.» Vi minnes om Den norske kirkes engasjement
i flyktningedebatten og i andre aktuelle politiske saker. Jeg har
ingen problemer med å slutte meg til at alle disse retningene kan
være adekvate veier til preken ut fra tekstene.
Jeg opplever at det er noe krampaktig og litt kampaktig over
temaformuleringen «mennesker er ikke til salgs». Jeg synes den
hører hjemme på en plakat i et protesttog, og den mangler helt
poetiske og lyriske anslag. Men det finnes det derimot rikelig
av i bibeltekstene. «Av småbarns og spedbarns munn har du
reist deg et vern» - vakrere kan det neppe uttrykkes. Jeg tror en
narrativ form vil egne seg godt for prekenen denne dagen, hvor
enkeltmenneskers historier kan fortelles (gjerne oppdiktede
fortellinger), og trekke temaet helt inn i våre egne nabolag, og
gjøre det enklere å formidle at hver enkelt av oss kan være med og
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kjempe for alle menneskers likeverd. Tiggeren på gatehjørnet,
barnet som aldri ble født, gutten med et ekstra kromosom, den
ensomme, gamle mannen, alt eksempler på mennesker som
alt for ofte ikke anses som like verdifulle som den produktive,
middelaldrende hvite mann.
Dernest vil det være nåde i å formidle at også vi, som
tilsynelatende er sterke, vellykkede og selvforsørgende, blir
funnet av Gud, og får være barn i Guds hus.

Salmeforslag

108 vår Gud
917 Hos deg er livets kilde
738 Noen må våke
615 Vi bærer mange med oss
727 Lysenes Gud

Kari Mangrud Alvsvåg
prost i Sarpsborg prosti
pavekari@gmail.com
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Velkommen til dommedag!
Domssøndag / Kristi kongedag - 26. november 2016
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen
Folk skvatt i kirkebenken da jeg møtte dem med ordene:
«Velkommen til dommedag!» Mitt anliggende var å vekke dem til
å forstå at troen på Guds dom først og fremst handler om håp: en
utholdende tillit til Guds troskap, en forventning om at selv om
ondskapen herjer og uretten ser ut til å ta overhånd, vil Gud en
gang komme som dommer og føre retten frem til seier.

Dommens tyngde

Jeg sier ikke at Guds dom er en lettvint sak – dagens tekster
har tunge ting å si om at vi kan forspille våre egne og andres liv.
Matteus har i kapittel 24 og 25 satt dommen over folkeslagene
i dagens tekst inn i en større apokalyptisk taleenhet om de
siste tider. Det handler om våkenhet og sløvhet, om oppgjør
og ansvar, om evig straff og evig liv. I de foregående kapitlene
(21 – 23) har det i stor utstrekning handlet om konfrontasjonen
med jødiske ledere i Jerusalem, der det ender i dramatiske verop
over de skriftlærde og fariseerne. De vil drepe profetene som
sendes til dem slik deres forfedre gjorde, proklamerer Jesus
der, men straffen skal komme, og den skal snart fullbyrdes med
ødeleggelsen av Jerusalem. Så følger andre kapitler (24 – 25) med
advarsler om trengsler og forfølgelser som krever utholdenhet
og våkenhet. Konsekvensene er dramatiske – velsignelse og
forbannelse, frelse og fortapelse.
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Ser vi på kriteriene for dommen, kan det være sjokkerende
for oss lutheranere som holder oss til troen og nåden alene.
Det er gjerningene som betyr noe. Fariseernes tro og lære
er det ikke noe i veien med: Alt det de sier, skal en gjøre og
holde, men deres gjerninger skal en ikke rette seg etter (Matt
23:1-3). Teksten fra Åpenbaringsboken handler også om dom
etter gjerninger. I dagens tekst er perspektivet utvidet til
også å handle om ikke-jøder – folkeslagene. Det er bare én
eneste ting som teller når Menneskesønnen kaller til dom:
barmhjertighet, «det du har gjort …» (Matt 25:31-46). Lest
som en del av Matteus’ tilretteleggelse av talen om de siste
tiders trengsler, kan det virke som om «disse mine minste»
rett og slett er de av Jesu etterfølgere som lider nød i den
forestående trengselstiden.

Apokalyptikk i en annen tid

Forventningen om Jesu nær forestående komme lever til en
viss grad i from retorikk og i enkelte miljøer, men jeg vil tro
at de fleste kristne bevisst eller ubevisst har fjernet seg fra
apokalyptikkens endetidsscenarier. Vi er ikke en endetidssekt
slik deler av den første Jesus-bevegelsen var. Kristne har
gjennom alle tider lest evangelienes beretninger på ny og på
ny i lyset av skiftende kontekster og behov. Vi kan ikke leve
oss tilbake til de første kristnes apokalyptiske forventninger
og late som om vi kan passe vår tro inn i deres verden. Og
heldigvis er det slik at nettopp fortellinger og lignelser har
potensial i seg til å vokse ut av den opprinnelige konteksten og
fremdeles gi mening. Fortellingens magi lever videre og virker
i nye sammenhenger. Det gjelder ikke minst dagens tekst som
på mange måter går rett inn i vår moderne urolige verden –
noen vil kalle den apokalyptisk, om enn på en annen måte – og
treffer oss på det mest sårbare: barmhjertigheten. Hva betyr
det å se disse mine minste små?
Min egen vei inn i teksten krever en liten omvei for å gi
ordene om dom mening i vår norske troshistorie. Deretter
kan jeg kanskje ta til meg dagens tekst som en intens
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påminnelse og utfordring: Det eneste Jesus legger inn over
oss, er barmhjertighet. Det er ikke tilfeldig at han to ganger
i Matteusevangeliet gjentar at Gud ikke vil ha offer, men
barmhjertighet.

Dom er godhetens raseri

I den kollektive norske troshistorien og i store deler av tradisjonell
forkynnelse over hele verden, er dommen ensidig knyttet til
angstfulle scenarier om fortapelse og evig pine. Derfor skaper
«dom» og «dommedag» fremdeles angst og mismot hos mange
troende, eller skuldertrekk og forakt hos dem som står fjernt fra
kristen tro. Mye av dette er nå borte fra gjengs forkynnelse, men
sitter fremdeles som en kollektiv hukommelse om hva kristendom
er. Jeg møter faktisk av og til mennesker som kvittet seg både
med Gud og helvete allerede i ungdommen, men som sliter med
angsten for dommen som et uutslettelig traume. I mine samtaler
med Karsten Alnæs i boken Hva er da et menneske? Samtaler om
Jesu lignelser (KOM Forlag) var det agnostikeren Alnæs som hele
tiden holdt meg som teolog fast i Bibelens tunge alvor. Hadde ikke
Hallesby sin domsforkynnelse fra Jesus selv? Alnæs var fremdeles
i kontakt med barndommens angst for helvete.
Som teologer og prester skal vi ikke snike oss unna alvoret, men
heller snu perspektivet og minne om at Jesus videreførte den
profetiske tradisjonen med dens drastiske bilder av dommen
over ondskap og råskap. Men det profetiske anliggende var ikke
å beskrive evige sannheter om evige skjebner. Guds vrede og
Guds dom var godhetens reaksjon mot uretten og ondskapen. De
barske ordene skulle vekke til ansvar og kalle til besinnelse.
Det er derfor på tide at vi hjelper menigheten til å legge til side
alle våre tradisjonelle forestillinger om Gud som dommer, før
de igjen kan vende tilbake til de brutale ordene og bildene. For
dom er først og fremst håp. En dommer i bibelsk tradisjon er en
som fører retten frem til seier. Det gamle testamentes dommere
var hjelpere som reddet folket fra undertrykkere og lovløshet. De
mange nødropene om Guds dom i Salmenes bok beskriver ikke
angsten for Gud som dommer, men snarere skuffelsen over at
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dommeren ikke ser ut til å komme. Hvorfor griper ikke Gud
inn, han som er konge og dommer? Har han glemt sitt løfte om
troskap? Og samtidig lever håpet om at Gud en dag vil komme
«for å dømme jorden». Da skal himmelen glede seg og jorden
juble, for Gud skal «dømme verden med rettferd / og styre
folkene med troskap» (Salme 96). Da blir «selv menneskers
harme til lovsang ... harmen ender med høytid».
Gud er den som dømmer meg, skrev Paulus til sine
motstandere (1 Kor 4:4). Han var sikker på at Guds raushet
var større enn kritikernes dom. «Heller ikke jeg dømmer
deg», sa Jesus til en kvinne som var grepet på fersk gjerning
i ekteskapsbrudd (Joh 8). Det gjelder også vår egen
selvfordømmelse: «For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud
større enn vårt hjerte og vet alt,» skrev Johannes i sitt brev (1
Joh 3:20).
Profetenes domsord er beske og truende når de maler frem
ondskapen, men de bæres av håp. Guds dag er belgmørk,
med undergang for dem som tråkker på andre, men den
kommer med soloppgang for dem som venter i mørket.
Bildene kan bli så voldsomme at vi stusser. Profeten Jeremia
gikk til pottemakeren og kjøpte en krukke som han knuste
foran øynene på folkets eldste og prestene som et tegn på at
de skulle knuses for sin egen ondskaps skyld (Jer 19). Han
sang dødssanger over folket som profeti over deres skjebne.
Amos beskrev hvordan folket skulle slepes bort med haker
og fiskekroker. Han spottet det som skjedde i tempelet. Gud
hater deres gudstjenester, avskyr deres offergaver, ropte han
til de fromme, Gud lukker ørene for deres sanger og tåler
ikke røkelsen. Hvorfor? Fordi deres fromme handlinger gikk
sammen med vold og undertrykkelse.
De fleste av oss har temmet språket og har kanskje problemer
med så dramatiske uttrykksmåter. Men de hører med i en
fortellertradisjon som var vant til sterke bilder og metaforer.
Når vi nøler med å tale om hevn og tilintetgjørelse, er det
kanskje fordi mange av oss har uretten langt på avstand. Men
når vi ser råskapen i verden, soldatene som voldtar og vasser
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i blod, skjønner vi ropet om gjengjeldelse. Råskapen kan da ikke
bli stående ustraffet? Noen må tale ofrenes sak. Og hvordan
kan man gjøre det uten å rope i angst, gråte i fortvilelse og rase
av sinne? Sett fra den siden skjønner jeg bedre ilden og saltet i
profetenes harde ord, deres glødende engasjement, deres raseri
over råskapen. Men bakenfor lyser forventning om soloppgang for
dem som sitter i mørket.
Guds dom handler altså ikke om en hevngjerrig Gud som ser alt
og fordømmer alt. Dommeren er ikke juristen som holder seg til
det som står skrevet med liten skrift i dokumentene. Det handler
ikke om aktor som finner de svake punktene og alltid kan få noe
på oss. Det handler om en kjempende troskap som ikke tåler at
uretten tar overhånd. Dommeren skal la retten velle frem som en
raus gave til alle som har vært kuet og knekket.

Saligheten er de andre

Jeg leser lignelsen om den store dommen i lys av de store
profetene som ville advare, vekke og kalle til besinnelse. Alle
folkeslag skal samles for Menneskesønnens trone. Så skilles
de i to flokker, slik en gjeter skiller sauene fra geitene, noen til
høyre noen til venstre, de salige og de usalige. Det er en rystende
fortelling. Ikke bare fordi det tales om et skille mellom evig liv og
evig straff, men fordi det bare er én eneste ting som skaper dette
skille i menneskeheten: barmhjertighet. Det handler ikke om rette
meninger, tro og tvil, ære og respekt, posisjon og vellykkethet,
men om omsorg. Saligheten handler om de andre. Som den
gode kongen gjør Jesus seg til ett med alle som sliter med sult og
sykdom, ensomhet og fangenskap. ”For jeg var sulten, og dere ga
meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og
dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk,
og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg ... Det
dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort
mot meg.”
De som gjorde barmhjertighet, var ikke engang klar over hva de
hadde gjort: Når så vi deg sulten og tørst og fremmed og naken?
Men de hadde valgt livet. De var salige i sin gjerning.
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Motpolen er de som ikke så. De ignorerte dem som trenger
deres hjelp, valgte dem bort, ønsket ikke kontakt. Jesu
anliggende var ikke å gi folket en lære om himmel og helvete.
Han ville vekke folk, få dem til å se og forstå, som profetene
før ham. Han ville forandre, kalle til besinnelse, få dem til å
summe seg. Den som ser sin neste, har allerede valgt livet. Den
som lukker sitt blikk, er på vei bort fra livet.
Det var noe slikt forfatter-filosofen Jean-Paul Sartre
formulerte i dramaet For lukkede dører, der han beskrev
mennesker som var innestengt med hverandre som i sitt eget
helvete: ”Det trengs ingen glør,” sier en av hovedpersonene.
”Helvete, det er de andre.” Det er kanskje ikke helt ukjent – de
andre er de som kommer i veien for oss, hindrer vår utfoldelse,
forstyrrer freden for oss. Vi vil ikke se dem. Helst skal de
kamufleres, bort fra gatene, bli usynlige.
En annen fransk filosof, Gabriel Marcel, svarte med den
motsatte formuleringen: ”Himmelen, det er de andre.” Å være
sant menneske er å være for andre. Når vi ser de andre, deler
våre goder, verner og trøster, åpner våre hjerter, betyr det
ikke bare at vi gir dem verdigheten tilbake. Det er vår egen
verdighet som virkeliggjøres. Vi blir de menneskene vi var
skapt til å være.
Jesus kaller denne saligheten for gudsriket. Det er en
kommende verden, men det er samtidig noe som hele tiden
blir til. Den foregripes her. Den består i å være til stede for
andre. Se dem, lukke dem inn, være for dem. Og fortapelsen
er ikke der fremme. Den foregripes her. Den begynner når vi
lever for lukkede dører, overser, glemmer og utestenger andre.

Gud angrer på sine egne dommer

Hvis vi aksepterer lignelsens språk og ikke minst ser linjene
tilbake til den dramatiske retorikken hos de store profetene,
blir man slått over en paradoksal spenning. På den ene siden
absoluttheten i deres fordømmelse av folkets ondskap. Uretten
er så himmelstormende at de er forkastet av Gud. Det er
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slutt. Punktum. På den andre siden fortelles det gang på gang at
Gud angrer på sine beslutninger, han klarer rett og slett ikke å
glemme dem han forkastet. Det dukker opp i dagens tekst fra Jes
57:14-16: Gud vil ikke evig føre klagemål mot dem og ikke alltid
være harm. Gud kan ikke gjemme på sin vrede (Sal 30:6). Kan en
kvinne glemme sitt diende barn (Jes 49:15)? Kan en far glemme
sin sønn? Guds hjerte vender seg, all hans medlidenhet våkner
(Hos 11:8-10). Selv om synden er ubotelig, vil Gud likevel vende
skjebnen for sitt folk (Jer 30:18). Folket har fått nok, tiden for
trøst er kommet, som det heter hos den annen Jesaja: «Trøst,
trøst mitt folk …» (Jes 40:1-2).
Noen vil kanskje si at dette er primitive fortellinger om en lunefull
Gud som lar seg manipulere av sine følelser, som straffer og
hevner og deretter vil gjøre det godt igjen. Les det heller som en
tillit til at nåden overvinner vreden, for å bruke et bibelsk uttrykk.
Vreden og fordømmelsen er godhetens protest mot ondskapen,
ikke evige sannheter. La menigheten få del i fortellingens magi.
Lest i lys av slike perspektiver, kan vi kanskje vende tilbake med
nytt blikk på lignelsen om den store dommen, og sjokkeres og
utfordres til å spørre om vi selv og vårt samfunn har glemt det ene
avgjørende: barmhjertighet, blikket som ser Kristus i den andre.

Salmeforslag

Siden jeg vektlegger håpsperspektivet i troen på Guds dom, og
siden det også er Kristi kongedag, er mitt salmevalg preget av
lovsang og forventning. Profetiske domsutsagn kan virke harde og
brutale, men profetene vet også at Gud ikke gjemmer på sin vrede,
men stiger ned i det lave. Når Kristus raser mot uretten, men det
er godhetens raseri. Han gjør seg til ett med dem som ikke blir
sett og inviterer oss til å se med hans blikk.
734
298
977:6
-783

Guds kjærleik er som stranda og som havet
Se universets Herre i rommets kongehall
Halleluja
Noen må våke i verdens natt
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601 Som korn fra vide åkrer
364 Så kom du da til sist, du var en fremmed
16 Konge er du visst, Herre Jesus Krist

Notto Thelle
seniorprofessor ved Det teologiske fakultet, UiO
notto.thelle@teologi.uio.no
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Nåderullen
1. søndag i advendtstiden – 3. desember 2017
Lesetekster:
Jes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5 Boken med de sju segl
Evangelietekst:
Luk 4,16–22a Jesus står frem i Nasaret
Gud, Skaperen
som elsker oss og har gitt oss
kjærlighetens gave,
møter oss på dette stedet
- som på alle stedermed sin nåde.
Denne ubetingede tillit gir oss mulighet
til å gå denne kvelden, natten og alle hverdagene
i møte med håp, forventning og glede.
		 (Danse Med Gud: Skeive prekener, bønner og dikt, 2003, 		
140)
Bønnen som jeg har sitert fra - Danse med Gud - handler om Gud
som møter oss med nåde på alle steder. Kirkeårstekstene for 1.
søndag i adventstid har skarpere fokus på Guds nådeformidling.
Den møter oss gjennom en gjenstand, en åpen bok, en bokrulle.
En mann kommer tilbake til sin hjemby. Han går til synagogen
slik han pleide å gjøre når han bodde hjemme hos foreldrene sine.
Han blir rakt en bokrulle og han leser fra den om frelse for de
undertrykte og Herrens nådeår. Alle i forsamlingen blir begeistret
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og folk spør: «Er ikke dette Josefs sønn?»
Den som sitter på tronen har en bokrulle som ingen kan åpne i
himmelen, på jorden eller under jorden. Uten lammet, som også
blir kalt «løven av Judas stamme, Davids rotskudd». Den har
seiret og kan åpne boken.
Hva har nåden å gjøre med en bokrulle? På første søndag i advent,
den første dag av et nytt kirkeår, så har vi blitt rakt en bokrulle
som ingen av oss kan åpne. Men inne i denne rulle finnes det tekst
om nåde fra Åpenbaringsboken. Inne i Åpenbaringsboken finnes
en henvendelse til teksten om begivenhetene i Nasaret. Og inne i
teksten om begivenhetene i Nasaret finner vi en opprullet tekst fra
Jesaja.
Nåderollen som vi blir rakt på første søndag i advent er bok
inne i bok inne i bok. En dybde inne i en dybde, eller den indre
dupliseringen som ofte blir kalt mise en abyme i malerkunsten.
Den er full av detaljer, men detaljene viser lengre inn i mer
grenseløse bilder som inneholder seg selv.
Hvis vi svimler av å tenke på alle disse tekster inne i andre tekster,
så kan vi sette oss ned i Lukas-fortellingen imens vi samler oss.
Vi får ingen nærmere beskrivelse av bokrullen som Jesus ble rakt
i synagogen i Nasaret. Den kan ha vært av papyrus, papir eller
pergament, festet mellom to ruller. I. Howard Marshall beskriver
at gudstjenesten begynte med privat bønn, når en gikk inn i
huset (I. H. Marshall, The Gospel of Luke: A Commentary on
the Greek Text, Exeter, The Paternoster Press, 1978, 181). Etter
det bekjente menigheten sin tro, og deretter bønn. Hoveddelen
av gudstjenesten var lesningen fra de hellige skrifter, lest av
mannlige representanter fra menigheten, først fra Mosebøkene, så
profetene, dernest prekenen og til slutt Qaddish-bønnen, som er
en lovprisningsbønn rettet til Gud.
Gudstjenesten i synagogen var derfor allerede godt i gang, når
Jesus skulle lese. Det er sannsynlig at han også skulle hatt
prekenen den dagen. Han må ha pausert litt før han begynte, for
han måtte rulle ut boken med venstre hånd, og tilbake med den
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høyre, inntil han så teksten som han skulle lese. Vi vet ikke om
han valgte tekststykket fra Jesaja selv, eller om det allerede hadde
blitt valgt som dagens tekst.
Teksten han leste er en eskatologisk tekst fra Jesaja 61.
Eskaton på gresk betyr «de siste tingene», og handler om
fremtidsperspektivet når Gud tar all makt i sin hånd, timen når
fattige, fangne og hjelpeløse får oppleve nådens tid.
Dette tekstefragmentet fra Jesaja er et av siste kapitlene i
Jesajaboken, og nesten sikkert skrevet etter at det jødiske folket
kom tilbake til Israel fra Babylonia, en tid preget av usikkerhet
hvor det var spesielt viktig å styrke det jødiske folkets identitet
og fellesskap under trange kår. Teksten er skrevet i første person,
og den som taler har blitt «salvet» (Gr.: ekrizo) av Herren. «Den
salvede» er ikke noen vanlig tittel i det jødiske vokabular, men
viser til en Messias-figur, som ble spådd i de profetiske skriftene
og oversatt på gresk til Kristus. Jesus går over fra tekstlesning
til tolkning i prekenen, og forteller menigheten at det er her
og nå denne teksten er blitt oppfylt. Når Jesus leser denne
kristosentriske teksten og kunngjør den som oppfylt, har han
forkynt seg selv som Kristus.
Dette nåderike «her og nå» gjaller når Jesus ruller frem
skriftrullen i Nasaret og forener fremtid og nåtid. Han har rullet
ut Jesaja, åpenbart Guds vilje og kjærlighet til menneskene, ikke
bare på dommens dag, men nå. Dermed har Guds åpenbaring
i Kristus blitt historisk. Og så ruller Åpenbaringsboken til oss
den andre bokrullen om Jesus som er Kristus. Hvis Lukasfortellingen har blitt presentert for oss i et vanlig språk, om
man som sier uvanlige ting etter en tekstlesning, er stilen på
Åpenbaringsteksten veldig annerledes. Dette er et hellig skrift,
som gir bøker den høyeste viktighet. I innledningskapitlet blir
forfatteren Johannes beordret til å skrive ned alt han ser. I
det femte kapittelet, som er vår tekst, får han se boken som
de høyeste vesenet på tronen har i sin hånd, en bok med syv
segl. I de neste kapitlene blir seglene på boken åpnet. Senere i
Åpenbaringsboken blir Johannes beordret av en engel til å spise
boken (10:9).
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I Åpenbaringsboken finns det ingen som kan åpne boken
og seglene. Ingen er verdig til å utfolde mysteriene og sette
hendelsene i gang. Det at ingen finnes som kan åpne og lese, blir
så uendelig trist for Johannes at han begynner å gråte.
«Gråt ikke», blir sagt til ham, samme ord som Jesus sa til
Maria Magdalene i oppstandelsesberetningen på påskedagen i
Johannesevangeliet. Og Johannes får høre at det finnes en, som
kan åpne boken, en som har seiret. Denne personen blir kalt «løve
av Judas stamme» og «Davids rotskudd». Begge disse navn viser
tilbake inn i jødisk historie og symbolikk, som «Josefs sønn» er en
del av. Igjen, en tekst inne i en tekst.
Når Johannes får vite at Løven og Rotskuddet kan åpne boken, så
har Guds åpenbaring blitt transhistorisk. Den handler om historie
om nåde og frelse, som begynte hos det jødiske folket, fra Egypt
til Israel, fra Juda til Babylonia og hjem igjen. Den strekker seg til
ham som gikk i synagogen, åpnet en bokrulle og erklærte seg som
den salvede. Den viser fremover til fremtidssynene som Johannes
skulle skrive om i en bokrull, se og spise.
I begynnelsen av et nytt kirkeår, i adventstiden, kommer denne
rullen til nye lesere og tilhørere. Advent er forberedelsen
for julehøytiden, og på julekvelden skal vi åpne opp alle
kjærlighetsgavene som venner og slekt skal gi oss. Men bak alle
disse gavene ligger den største kjærlighetsgaven som bønnen fra
Danse Med Gud snakker så vakkert om som «ubetinget tillit» som
«gir oss mulighet til å gå denne kvelden, natten og alle hverdagene
i møte med håp, forventning og glede.»
Ingen av oss er verdige denne gaven eller kan åpne den selv. Det
spiller heller ingen rolle, for denne gaven utfolder seg selv som
tekst inne i en tekst og rulle inne i en rulle.
I den pakken finnes det en nåderulle med de gode nyhetene om
den salvede, som frigjør, frelser og gir håp til de motløse. Og vi
møter de samme ord i nåderullen som den gang i Nasaret: «I dag
er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.»
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Sigridur Gudmarsdottir
prost i Sør-Helgeland prosti
sigridur.gudmarsdottir@bronnoykirke.no
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2. søndag i adventstiden
10. desember 2017
Lesetekster:
Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Evangelietekst:
Luk 21,27–36 Guds rike er nær, våk og be
Du har et halvt glass vann foran deg. Er det halvfullt eller
halvtomt? Personlig liker jeg å anse meg selv som optimisten, og
svarer halvfullt, men jeg har en bekjent som også er min rake
motsetning. Hans livsmotto ser ut til å være «forbered deg på det
verste, så får du ingen negative overraskelser». Jeg har aldri spurt
ham, men jeg er sikker på at han ville svart at glasset er halvtomt.
Så hvem har rett? Ganske åpenbart begge to – glasset er BÅDE
halvfullt og halvtomt samtidig.

Apokalypsesjangeren

Dagens evangelietekst drar oss rett inn i apokalypsesjangerens
verden. I følge Vemund Blomkvists blogg «Oversatt betyr det»,
kjennetegnes apokalypsesjangeren ved blant annet at den
omhandler hele verden fremfor kun ett folkeslag, og endetiden som er en siste kamp mellom det gode og det onde, der det gode
til slutt seirer - innledes ved en rekke klare tegn som skal hjelpe
oss å forså hva som er i ferd med å skje, slik at vi mennesker kan
forberede oss. Les gjerne mer om sjangeren her: http://www.
oversattbetyrdet.no/apokalypse.html
I evangelieteksten står det at Jesus «skal komme i skyen med stor
makt og herlighet». Dette skjer når klare tegn viser seg i sol og
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måne og stjerner, heter det fra vers 25. Det beskrives redsler
og larm fra naturkatastrofer. I Joel og i Johannes åpenbaring,
står det at solen skal bli mørk og månen rød som blod. Disse
ordene har inspirert en hel haug av apokalypsefilmscener fra
Hollywood. Og så kommer altså menneskesønnen i skyen, og
da skal menneskene rette seg opp og løfte hodet, for vi skal
bli satt fri. Tegnene skal vi se klart og tydelig, akkurat slik
plantene som springer ut om våren er et klart og tydelig tegn
på at sommeren er nær. Himmel og jord skal forgå, men Jesu
ord skal aldri forgå. Han ber oss være på vakt så vi ikke blir
tatt på senga, og våke og be om kraft til å komme gjennom
hendelsene og bli stående foran menneskesønnen.
Fordelen med å se på teksten fra et «halvtomt glass»perspektiv er, som min bekjente understreker, at man unngår
negative overraskelser. Det er i motbakke det går opp. Jesus
advarer (?), og ber oss være på vakt og ikke henge oss opp
i «rangel og drikk og dagliglivets bekymringer», og et mer
pessimistisk syn tar advarselen på alvor. Har man et gudsbilde
av en streng og dømmende Gud/menneskesønn, er man
forberedt på det verste, og på at dommen henger over oss. Men
man bør være svært forsiktig så man ikke blir gjennomsyret av
anger og frykt og angst, for det er veldig uheldig i så måte, og
et slikt gudssyn er mildt sagt problematisk.

Dommedagstanker

Det virker som om tanken om (og frykten rundt) dommedag
har hengt over menneskene så lenge vi har eksistert, og
utallige ganger gjennom historien har vi overbevist oss selv
om at det er nært forestående. For å ta noen konkrete, nyere
eksempler, kan man nevne 2012 da mayakalenderen gikk ut. I
2008 fyret CERN opp den mye omtalte partikkelakseleratoren,
som skulle prøve å gjenskape forhold lignende «big bang».
Partikkelakseleratoren skulle for så vidt også nå full styrke
først i 2012, omtrent samtidig som mayakalenderen gikk
ut. Dette gjorde mange redde, og flere trodde verden kom
til å gå under. Noen år tidligere var det en del hysteri og
katastrofetanker forbundet med årtusenskiftet, noe som viste
seg å ikke stemme når alt kom til alt. Ikke fullt så godt endte

NNK 4 innhold til trykk.indd 96

12.09.2017 16:11:24

2. søndag i advendtstiden

97

det for 39 amerikanere i dommedagssekten Heaven’s Gate, som
begikk kollektivt selvmord i 1997 da de trodde de ville bli tatt med
i en UFO til himmelen, bokstavelig talt, en UFO som angivelig
skulle komme følgende etter halen til Hale-Bopp-kometen.
Det kan se ut til at svært mange er, eller har vært, opptatt
av dommedag, og i 1949 ble det laget en symbolsk
dommedagsklokke med et klokkeslett basert på hvor nær verden
tilsynelatende er dommedag, utfra sannsynligheten for global
kjernefysisk krig. Etter innsettelsen av en viss president i januar
2017, ble klokken stilt 30 sekunder nærmere midnatt, noe som
er det nest seneste tidspunktet klokka har blitt stilt til siden
dommedagsklokkens begynnelse. Den har kun vært ytterligere 30
sekunder nærmere ‘dommedag’ (atomkrig), og det var i 1953 da
USA og Russland prøvesprengte atombomber med 9 måneders
mellomrom under den kalde krigen. 1949, 1997, 2000 og 2012 er
dog ikke så langt unna i tid, men dommedagsprofetier er absolutt
ikke noe nytt fenomen. Allerede litt etter Jesu tid, nærmere
bestemt i år 79, førte et vulkanutbrudd til dommedagsfrykt da
vulkanen Vesuv ødela blant annet byen Pompeii. Frykten den
gang skyldtes en romersk filosof ved navn Seneca, som noen få år
tidligere forutså at jorden ville gå under i røyk.

Livets lys

Jesu egne ord om når endetiden kommer, er ikke like
deprimerende som alle dommedagsprofetiene opp gjennom
historien. Riktignok sier han i vers 32 at «Denne slekten skal
ikke forgå før alt dette skjer», og selv om ordene kan antyde
at hendelsene er nært forestående, er ordene også såpass vage
at de egentlig ikke røper noe tidspunkt i det hele tatt. Det kan
like gjerne fremdeles være svært langt frem i tid. Litt tidligere i
samme kapittel blir Jesus spurt rett ut når det ville skje, og hva
tegnene ville være, og Jesus svarer «Pass på at dere ikke blir ført
vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg! Tiden er
kommet!’ Men følg dem ikke. Når dere hører om krig og opprør,
så la dere ikke skremme!» (v. 8-9a).

«Så la dere ikke skremme» sier Jesus. Og det er også noe av det
som går igjen oftest når Jesus viser seg som den han er, med
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undere og mirakler, og også når han snakker om endetiden
og/eller døden: ordene «vær ikke redde», «ikke la hjertet bli
grepet av angst», «frykt ikke» og lignende utsagn i en eller
annen variant. Og dette leder til et mer positivt «halvfullt
glass»-perspektiv. Jesus som representerer et forsonende,
trøstende og godt gudsbilde. Jesus som kommer er trøsten
og håpet i alt det skremmende som skjer rundt oss den siste
dag. Håpet, som forteller oss at døden ikke er endelig, men
at livet og kjærligheten og lyset seirer én gang for alle. I lys
av dagens lesetekster, og da særlig 1. kor 15, ville jeg gått for
denne mer positive tolkningen. Paulus skriver "Se, jeg sier
dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal
alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt.
For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet,
og vi skal bli forvandlet." Innen vitenskapen snakker man
om at alt er energi, og at energi aldri går tapt, men bare
transformeres til noe annet. Det kan jo være en tanke å ta med
seg inn i dagens tekst også.
Beskrivelsene av hendelsene når den siste time kommer, er
dystre og skremmende, frem til Jesus kommer i skyen. Da blir
han noe kjent, noe trøstende, en fyrlykt som viser vei i farlige
farvann. For han som aldri skal forgå er der for oss.
Faktum er at vi verken kan eller bør spekulere i når dommedag
kommer. Det vi kan gjøre er å leve «sterkt og nakent, våga
sjå og våga høyra, våga leva midt i livet, våga trå på heilag
grunn», for å sitere en av mine yndlingssanger, 460 Bortom
tid og rom og tanke. Vi kan prøve å være gode medmennesker,
leve i nestekjærligheten med (gjensidig) respekt og toleranse,
og prøve å gjøre verden til et litt bedre sted. Kanskje det er
nettopp slik vi best mulig kan ‘forberede’ oss på dommedag?
Til slutt: vi venter på at Jesus skal komme tilbake.
Adventstiden er også en tid for å vente på noe godt, nå som vi
teller ned mot jul.
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Salmeforslag

1/278 Herre Gud ditt dyre navn og ære
2 Folkefrelsar, til oss kom
5 Gjør døren høy, gjør porten vid
12 Våkn opp, du som sover
15 Kom, konge, kom i morgenglans
20 Lukk opp kirkens dører
24 Velsigna du dag over fjordan
265 På høye tid å søke Gud
275 O store Gud, vi lover deg
281 Hellig, hellig, hellig
310 Sørg du for meg, Fader kjær
321 Løftene kan ikke svikte
348 (Armon lapset (Born av nåden)
401 Gud er nådig
406 Han kommer, han er nær oss
428 Just a closer walk with Thee
455 Fall til ro og kjenn at jeg er Herre
460 Bortom tid og rom og tanke
508 I den stille, klare morgen
501 Herre, når din time kommer
580 Alltid vil jeg glad bekjenne
602 Lat kvar jordisk skapning teia
891 Å salige dag som i håpet vi venter
892 Guds Son ein gong i morgonglans
897 Å, denne kilde
… Og flere i den vakre salmebokskattekisten!

Linett Bjørkto
student ved TF og fungerende menighetsprest i Mo kirke
linett.bjorkto@rana.kirken.no
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3. søndag i advendtstiden
17. desember 2017
Jes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei
Jak 5,7–8 Vær tålmodige til Herren kommer
Luk 3,7–18 Frukt som svarer til omvendelsen
Når jeg leser evangelieteksten er det noen ord som for meg raskt
blir knagger for forståelsen av tekstens budskap. Alle slike valg
av ord er helt sikkert subjektive, men de kan forhåpentligvis gi et
utgangspunkt for en tolkning av teksten.
Disse ordene er; ormeyngel, folk, tollere, soldater, hveten og
agnene.
I lesetekstene er det ordene ‘trøst’ og ‘tålmodige’ som trenger
seg på!

Ormeyngel

Dette skjellsordet forekommer 4 ganger i NT (Mt og Lk) og blir to
ganger lagt i munnen på døperen Johannes og to ganger i munnen
på Jesus. Ved å surfe på nettet kom jeg over en masteravhandling
av Linda Taraldsen Aune fra 2014, som har tittelen ‘Din tomskalle
- Jesu bruk av skjellsord i de synoptiske evangeliene’. Her fordyper
hun seg i ulike skjellsord og deres betydning/bruk. Slik forklarer
hun ‘ormeyngel’:
«Ormeyngel har muligens en mer ensidig negativ klang, og kan
være betegnelse på noen man mener har foreldre med tvilsom
moral, og som selv har drept foreldrene sine. Dette må tolkes
metaforisk, altså i åndelig forstand. Ormeyngel ser ut til å bli sett
på som spesielt giftige, både med utgangspunkt i folketroen og i
overført betydning. Å tiltale eller omtale noen som ‘ormeyngel’ er
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da et sterkt uttrykk for ondskap og giftighet. Som nevnt i kap.
3.6.5, kan vi tenke oss at å bli utskjelt som ormeyngel også
kunne være svært ubehagelig for fariseerne, hvis de selv var
oppmerksomme på, og ønsket å unngå, bedrag eller hykleri.»
Døperen Johannes tar et oppgjør med hykleriet generelt,
men òg med etnisk tilhørighet som garanti for frelse spesielt.
Her holder det ikke å si at ‘vi har Abraham som Far!’. Her
kommer det an på omvendelsens frukter og de er hverken
etniske, nasjonale, dogmatiske eller teoretiske. De er særdeles
konkrete. Lk/Ap.gj er skrifter hvor frelse bryter ut av etniske
og dogmatiske rammer, og hvor fruktene er kjennetegn på
troen på Jesus Kristus.

Folk, tollere, soldater

Disse blir brukt som eksempler på de som kom til Johannes
for å la seg døpe. De blir møtt med skjellsordet ‘ormeyngel’
og bedt om å bære frukt som svarer til omvendelsen. Denne
frukten blir konkretisert; dele klær og mat med den som ikke
har (folk flest); ikke kreve mer skatter enn fastsatt (tollerne);
ikke drive med utpressing og falske anklager (soldatene).

Dette gir grunn til to observasjoner. For det første at ikke bare
er det de fattige, men også rike (folk som hadde noe å dele),
tollere og soldater som kommer til døperen Johannes. Lukas
velger denne historien fordi de samme også begynte å komme
til de første kristne menighetene som Lukas skriver til. Se min
tekstgjennomgang for 3. søndag i treenighetstiden 2017 (NNK
nr. 2 2017). Her et lite sitat derfra:
«Teologene Schottroff og Stegemann hevder i sin bok ‘Jesus
von Nazareth – Hoffnung der Armen’ at de første kristne
menigheter besto av fattige; enten fordi man var det i
utgangspunktet, eller fordi man hadde solgt alt man eide for
å følge Jesus. Dette bekreftes ikke minst av fortellingene i
Ap.Gj.2,42-47 og av det faktum at disiplene gjorde nettopp
dette. Fransiskanerordenen er vel de eneste som fortsatt
lever dette fattigdomsidealet. Det er helt sikkert på sin plass å
bringe inn historier om og tekster av Frans av Assisi på en slik
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søndag!
Lukas skriver åpenbart for en menighet/menigheter hvor ikke
bare de fattige (ptochous), men etter hvert også mer velstående
mennesker bekjenner seg til troen på Jesus Kristus. Og det
er spesielt de rike han henvender seg til. Dette skapte sikkert
spenninger i menighetene. I Lukas/Ap.gj er det allikevel
fattigdomsidealet som blir framhevet, og de rike blir utfordret.
Her er det bare å bla gjennom Lukas for å trekke fram ulike
historier om dette temaet (f.eks. historien om Lasarus i kap
16, Sakkeus i kap 19 eller den Rike bonden i kap 12 osv., eller
innsamlingen til den fattige menigheten i Jerusalem i Ap.gj). Men
ikke bare det; Lukas framhever også kvinners viktige rolle og
posisjoner i menigheten!»
Den andre observasjonen er at Lukas blir meget konkret når det
gjelder fruktene; dele mat og klær – ikke drive med utpressing og
trusler og falske anklager! Fattigdomsidealet og deling av godene
i menigheten, gjennomsyrer hele Lukas-evangeliet. Også her blir
dette eksplisitt. Samtidig kan man også trekke den konklusjon
at både tollere og soldater kan bli i sin rolle så lenge de oppfører
seg anstendig og behandler folk etter lover og regler som gjelder.
Ikke urimelig å anta at mange i disse posisjonene utnyttet dette
til egen fordel, og for å spe på inntektene sine. I Norge er vi i dag
stort sett forskånet for dette, men jeg kunne nevne flere land jeg
har bodd i, hvor nettopp utpressing og trusler fra offentlig ansatte
er hverdagskost.

Hveten og agnene

På skolen lærte jeg å skille mellom hvete, bygg, rug og havre. Jeg
må tilstå at jeg fortsatt sliter med det. Men jeg regner med at
de Lukas skrev for, hadde detaljkunnskap om disse ting. Siden
jeg ikke kunne huske hva agner er, måtte jeg bla opp i leksikon:
«Agner, små hinneaktige eller skjellformede høyblad i småaksene
hos gress og i kurvene hos en del kurvplanter.»
Siden jeg ikke ble så mye klokere av dette, måtte jeg grave litt
dypere (og her blir det detaljert!):
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«Hvetekornet er botanisk sett en nøttefrukt der frukt og
frøskall er sammenvokst og utgjør kornskallet (cariopse).
Blomsterstanden (akset) består av sittende småaks med 4–5
blomster i småakset, hvorav normalt 2-4 utvikles til korn.
Småaksene er plassert vekselvis på hver side av aksstilken
(aksspindelen). Toppsmåakset er tverrstilt, og dette er en
typisk hvetekarakter. Et småaks består av to ytteragner som
omgir 2-4 modne korn som hvert er omgitt av to inneragner
(også kalt forblad og inneragne). Agnene faller normalt av ved
høsting, slik at de nakne kornene blir frigjort. Andre arter og
former av hvete kan ha fastsittende inneragner. Hos spelt er
det småaksstilken som brytes ved høsting, slik at det er hele
småaks som treskes ut. Spelt må derfor avskalles før videre
prosessering til mat. Slike typer kalles agnhvete. Inneragnen
kan ha snerp som kan bli opptil 5 cm langt. I Norge dyrkes
fortrinnsvis snerpløse sorter. Kornet er kortere og tykkere
enn hos de andre kornartene og har dyp bukfure og hårdusk i
toppen. Hvete er en selvbestøver.» (Det store norske leksikon)
Hvorfor er dette så viktig? Dette bilde, denne metaforen blir
brukt om Jesus og hans misjon, så jeg tenker det er viktig å
forsøke å forstå hva Lukas/døperen Johannes vil med dette
dramatiske bilde. Folk begynte altså å tenke at døperen
muligens kunne være Messias. Messias-forventningen var
sterkt til stede i dette land/denne provins okkupert av
romerne.
Vi må anta at det å skille agnene fra kornet var en selvsagt
oppgave og at agnene ble brent opp. Slik ble kornet renset og
gjort klart til å males til mel. Men hvordan skal dette forstås
som en presisering av at Jesus kommer for å døpe med hellig
ånd og ild?
Er det rimelig å tenke at ilden peker fram mot pinsedag?
Er ilden som brenner agnene et bilde på renselse? Eller
fortapelse? M.a.o., er ilden noe positivt eller noe truende?
En ild som aldri slukner – er det den ilden som kom ned på
disiplenes hoder når de talte slik at alle kunne forstå?
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Eller er det den ilden som vi uten videre kunne assosiere med
både gamle og nye forestillinger om helvete.
Vi får ikke fasiten på dette.
I Lukas er det for øvrig tre steder som referer til ild. Og alle tre er
lite positive:
Luk 9,54 (Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa
de: «Herre, vil du at ... »), Luk 12,49 (Ild er jeg kommet for å
kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt...), Luk 17,29 (Men
den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra
himmelen...).
Selv om disse stedene ved første øyekast kan virke nokså
destruktive, ligger det kanskje en nøkkel i kapitel 9: «Da disiplene
Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: «Herre, vil du at vi
skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?»55. Men han
snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva slags ånd
dere er av», sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å
ødelegge menneskeliv, men for å frelse.»»
Er det mulig å forstå det slik at med Jesus, Menneskesønnen,
kommer det en ny forståelse av hva ild fra himmelen er? Nemlig
at hensikten er frelse – ikke fortærelse? Jeg synes ikke dette er
enkelt, heller ikke entydig, men det er en kontrast mellom den
gammeltestamentlige tolkning av Gud som sender ild, og den
nytestamentlige ild som skaper forståelse, sprenger etniske og
religiøse grenser og gir frelse (pinsen). Disiplene blir satt på plass
av Jesus når de henviser til historien om Sodoma og Gomorra. De
var sikkert også forvirret. Ikke minst med tanke på Jesu ord i kap
12.
I skrivende stund (6.august 2017) er det 72 år siden den første
atombomben ble brukt i krig og utslettet Hiroshima i løpet av
sekunder. Ild fra himmelen… Siden Sodoma og Gomorra har
det vel neppe vært en fortærelse av samme apokalyptiske kaliber
som Hiroshima. Ingenting skulle tilsi at menneskene i Hiroshima
fortjente dette, men vi er fortsatt konfrontert med en ondskap i
verden som er grenseløs. Det kan selvsagt være lett å fortape seg
i dette – ondskapens problem – men er det mulig å holde oppe
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‘godhetens problem’ som en motvekt? Hvor kommer godheten
fra? Hvordan kan det ha seg at Menneskesønnen vil frelse?
Hvordan kan han tro/mene at mennesker også er i stand til å
bære gode frukter? Igjen er vi ved pinsens under.

Trøst & tålmodighet

Tekstene fra Jesaia og Jakob bringer inn trøst og tålmodighet
som viktige verdier. Takk og pris, får man nesten si. Med de
ovenfor nevnte apokalyptiske forestillingene, er det helt sikkert
nødvendig å formidle trøst og å oppfordre til tålmodighet. For
Gud trøster og er tålmodig med menneskene?
Både det ondes og det godes problem peker til syvende og sist
mot mennesket, at det har potensiale til begge deler. Troen på
Menneskesønnen er troen på de gode fruktene, at de er mulige.
En preken i adventstiden kan peke mot pinsen, Guds prosjekt
med menneskene som krever trøst og tålmodighet, men som
av nåde satser på det gode potensiale i menneskene. Derfor
blir det uinteressant om man er Abrahams barn eller ikke,
om man er medlem av noe eller ikke; alle mennesker har et
potensiale av det gode i seg. Troen, Ånden, driver det gode
fram.

Salmer

9 Rydd vei for Herrens komme
18 Mens frost og vintermørke rår
25 Tenn lys! Et lys skal brenne

Steinar Eraker
prest/seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon Oslo
Steinar.Eraker@bymisjon.no
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Erling J. Pettersen

Gud sett nedenfra

En reise fra Brasil til Stavanger
Hertervig forlag, Stavanger, 2016
Da Erling J. Pettersen ble takket av som biskop i Stavanger i
desember 2016, forelå hans bok Gud sett nedenfra på det lokale
Hertervig forlag. Boka trekker linjer fra et liv med globalt spenn.
Gud sett nedenfra er et erfart teologisk program. Bokas tittel er
både en frigjøringsteologisk visjon og levd innsikt etter 40 års
virke i kirke og samfunnsliv. Pettersen presenterer det som en
reise fra Brasil til Stavanger, fra han dro ut som ung misjonsprest
til han fullførte tjenesten som biskop og gikk i pensjon. Slik gir
boka også et innblikk i kontekstuell teologi.
Mange har hørt Erling Pettersen fortelle om Jefferson og Simone,
gatebarna i Boa Vista, slumområdet i Brasil der han arbeidet
sammen med sin kone Turid Barth Pettersen. Der møtte han også
Irene, ”som lærte meg mer om menigheten som fellesskap enn
noen av mine teologiske lærere klarte” (s. 13). Møtene i Boa Vista
ble en del av ”grunnfortellingen” i Erling Pettersen liv og dermed
også i hans teologi.
Bokas kapitler gir ulike innfallsvinkler til en teologi ”nedenfra”.
Hvert av kapitlene er fra en periode eller et særskilt engasjement i
Erling Pettersens kirkelige tjeneste. De er alle preget av strategisk
kirkelig tenkning, og av formende erfaringer fra møter med
mennesker. Kapitteloverskriftene som følger etter fortellingene
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fra Brasil, lyder:
• ”Øynene speiler Guds himmel…” – om aftenbønn og dåp
• Det handler om å høre til – livsnerve og fundament
• Om å se den Andre – identitet og dialog
• Dialog og konflikt – om det tydelige kulturmøtet
• Når vi blir sett utenfra – blikk på vår oljerikdom
• Et bispedømme sett nedenfra – erfaringer og utviklingstrekk
• En Gud som ser meg – prekener og meditasjoner
Gjennom kapitlet om aftenbønn og dåp, går et barneteologisk
perspektiv der barnet tas på alvor som selvstendig subjekt.
Barnedåp er praktisert nedenfra-teologi. Barneøynene ”speiler
Guds himmel”, siterer Pettersen Gerd Grønvold Saues dåpssalme.
En kirke som døper små barn, som verken kan snakke, lese
eller skrive, må bygge dåpsopplæringen i takt med modningen
i alder. Dette har alltid opptatt Erling Pettersen. Han omtaler
dåpsopplæring som sitt ”livsprosjekt” (s. 25). Dåpsopplæring har
preget mye av hans yrkesliv. Han var konfirmasjonskonsulent
i Kirkerådet og instituttstyrer for IKO – kirkelig pedagogisk
senter. I IKO-tiden arbeidet Pettersen med den første planen
for dåpsopplæring i Den norske kirke. Som direktør i Kirkerådet
arbeidet han med sentrale politikere for å sikre ressurser til
trosopplæringsreformen som Stortinget senere vedtok.
Kapitlet ”Det handler om å høre til” setter de sosiale rammene
for oppvekst og kirkeliv med stikkordene tilhørighet, fellesskap
og deltakelse. I sin tilnærming løfter Pettersen fram mennesker
med psykisk utviklingshemming og barn som utsettes for
maktovergrep og forakt. Trosformidlingen må forutsette at barnet
tilkjennes verdi som helt menneske.
Pettersens religionspedagogiske engasjement i kirken, førte inn
i en videre politisk sammenheng, som han redegjør for i kapitlet
”Om å se den Andre”. Statsråd Gudmund Hernes ba Erling
Pettersen lede en utredning om tros- og livssynsundervisningen i
allmennskolen. Dette var i 1994. Norge var i ferd med å bli et mer
livssynsmangfoldig samfunn. Hernes mente det fremdeles var
mulig å formulere en samlende læreplan om religion og livssyn.
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Pettersen-utvalget myntet ut visjonen i NOU 1995:9 under tittelen
“Identitet og dialog“. Utredningen la grunnlaget for KRL-faget
med Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap for alle elever.
Pettersen går ikke særlig inn på konfliktene som fulgte rundt
faget, med senere omdefineringer til RLE (Religion, livssyn og
etikk) og KRLE med K for kristendom, igjen først. K-en som ble
gjeninnført i 2013 tolker han ”som et hegemonifremstøt fra KrF,
som et gjenopplivingsforsøk på å kjøre den religionspolitiske
debatten inn i klasserommet igjen” (s. 60). For Erling Pettersen
er intensjonen og viljen til ”å se den Andre”, med respekt for
annet livssyn ut fra eget ståsted, det bærende i dette kapitlet
i boka. Her er det politisk-strategiske perspektivet informert
av blikket nedenfra. Hans faglige religionspedagogiske grep
utdypes i et tillegg bakerst i boka, i gjentrykk av hans artikkel om
”Religionspedagogikk i kirkelig kontekst”, om ”menigheten som
lærende fellesskap”. Pettersen holder fast i samspillet mellom
identitet og dialog: ”Et klart bilde av vårt eget ståsted åpner for en
dialog med andre” (s. 51).
Denne holdningen førte Pettersen inn i dialogarbeidet fra kirkens
side, inn i systematiske samtaler med representanter for andre
religioner i et stadig mer flerreligiøst Norge. Kapitlet ”Dialog
og konflikt – om det tydelige kulturmøtet” rapporterer om
dette. Dialog forutsetter vilje til å lytte og lære av hverandre,
den krever klar og tydelig tale fra samtalepartnerne, framholder
Pettersen. Som biskop tok han flere initiativer til å få i gang nye
arenaer for dialog, i samarbeid med politiske ledere i Stavanger
og andre aktører. Kirkelig Dialogsenter i Stavanger ble satt i
sving etter at overlevende fra Utøya utfordret biskopen til å
etablere et sted der man kunne gå sammen om å bygge ”et
livssynsåpent mangfoldssamfunn med dialog som bærebjelke”
(s. 69). Kontakten med det muslimske miljøet i byen ble viktig,
også for å bygge ned konflikter. Pettersen ser dette lokale
dialogarbeidet som ledd i de møtene mellom Den norske kirke
og andre religioner og livssyn som har vært utviklet over tid. Han
peker også på Kirkemøtets sak om ”Religionsmøte og dialog” fra
2016, og arbeidet med en dialogisk orientert teologi. Igjen dette
strategiske blikket, her næret fra deling av livsfortellinger mellom
mennesker i ulike religiøse tradisjoner.
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Som biskop i oljefylket Rogaland var det ikke bare populært
at Pettersen gikk i kritisk dialog og delvis konfrontasjon med
oljeindustrien. Bakgrunnen er klimautfordringene, der han er på
linje med bispekollegene og med Kirkemøtet og det tverrkirkelige
samarbeidet om Skaperverk og bærekraft. Erling Pettersen
spisset det til. Han tok de svakes parti i et globalt perspektiv,
ved å tale urfolks sak, berørt av Statoils utvinning av tjæresand
i Canada. Her flettes hans erfaringer fra regnskogen i Brasil
sammen med nye klimakonflikter. Dette kapitlet, med tittelen
”Når vi blir sett utenfra – blikk på vår oljerikdom”, anlegger
perspektiv nedenfra allerede i anslaget, med et sitat fra vinneren
av Sofieprisen, Marina Silva, fra Trefoldighetskirken i Oslo i juni
2009:
”Gi oss åpne øyne
så vi kan se vår
søster og vår bror”
Igjen ser Pettersen Gud med barnas øyne. ”La barnebarnas øyne
være ditt skriftespeil”, sier han med den pensjonerte svenske
biskopen Martin Lönnebo.
Erling Pettersens virke som tilsynsmann i sitt bispedømme,
avtegnes i de årstalene han holdt ved sine nyttårsmottakelser
fra 2011 til 2016. De erfaringer han har gjort seg, og de
utviklingstrekk han ser, nedskrives i kapitlet med den talende
tittel ”Et bispedømme sett nedenfra.” Her kommer mennesker
fram, som biskopen har møtt. Her tegnes menighetsliv med
ulike særtrekk fra forskjellige deler av bispedømmet. Årstalene
gir innblikk i nært samspill mellom lokalsamfunn og lokalkirke,
og i kirkens og biskopens møte med medier og myndigheter,
næringsliv og kulturliv. Dette er for meg blant det mest
interessante i boka. Her er historier som knapt nådde fram i Vårt
Land eller andre oslobaserte medier, men som kunne korrigert
tilbakegangsstemte rapporter om Den norske kirke. Pettersen
gir lesverdige ”ansatser til en forståelse av utviklingen i det
moderne Rogaland” (s. 119). Igjen er nedenfra-blikket paret
med strategisk forståelse. Hver årstale tar pulsen på en særskilt
utfordring for kirkens rådsmedlemmer og ansatte. I hver årstale
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skinner tilsynsmannens viktigste oppgave igjennom: å oppmuntre
medarbeidere og menigheter med håpet i Kristus.
Noen av Pettersens prekener og meditasjoner fra tiden i
Stavanger, følger i kapitlet ”En Gud som ser meg”. Refleksjonene
om Gud sett nedenfra, ”handler om Guds blikk, nådens blikk”,
skriver han (s. 172). Erling Pettersen møtte, særlig i begynnelsen,
tung kritikk fra enkelte konservative kretser i Stavanger
bispedømme. Den som hører eller leser hans forkynnelse, kan
vanskelig overhøre den sentrale kristne tonen.
Erling Pettersen er en belest mann. Det er på sin plass at bokas
epilog er om ”Gud i litteraturen”. Pettersen ”bekjenner” at det er
til forfattere han går for å få dybdeforståelse av tiden vi lever i, og
ikke til verken biskoper, teologiprofessorer eller religionsvitere.
Edvard Hoem, Jon Fosse, Dag Solstad og Hanne Ørstavik er
blant de forfattere han mener ”har satt spørsmålet om Gud på
dagsorden med full tyngde” (s. 224), og som nettopp ser Gud
nedenfra.
Sitater brukes aktivt gjennom hele boka. Erling Pettersen siterer
forfattere, kirkelige dokumenter han har vært involvert i, og egne
taler og prekener. Det tjener nok en funksjon i sammenhengen
der det står. Men det blir i meste laget. Det er Erling Pettersens
stemme man venter som leser, men han henviser til så mange
andre. Forfatteren Pettersen er ikke på noen måte uselvstendig.
Jeg tror snarere at de tekstene han siterer, er så integrert i hans
person og hans virke at det faller ham naturlig eller kanskje
selvfølgelig å benytte dem.
Det er vanskelig å bestemme bokas sjanger. Hovedtittelen Gud
sett nedenfra skaper for meg forventning om en teologi, et nytt
blikk på Gud. Det får jeg, men brutt opp med mange sideblikk i
sitatene og referatene. Undertittelen varsler boka som ”En reise
fra Brasil til Stavanger”. Dette er definitivt ingen reiseberetning
(det var vel heller ikke tanken), snarere en konsistent forståelse
av kristendom i dag, vokst fram på veien fra Boa Vista og
prøvd gjennom årene i Rogaland. I forordet kaller han boka en
”tekstsamling”. Det treffer. En rik og tankevekkende tekstsamling,
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vil jeg legge til.
Erling Pettersen liker neppe at jeg knytter omtalen av boka
så tett til hans eget liv og engasjement. Han vil ha fram en
forståelse av ”Gud sett nedenfra”, en frigjøringsteologisk og
kontekstuell teologi, slik jeg forstår det. Men den ”reisen” vi
som lesere blir invitert inn i, er uløselig knyttet til Erling
Pettersens egne erfaringer. Det er synet ”nedenfra” han deler,
slik det tok form helt inn i bispegjerningen. Boka nevner ellers
knapt årene på toppen, da han var direktør i Kirkerådet eller
leder i Mellomkirkelig Råd. Det er teologien nedenfra som står
igjen.
Pettersen trekker lange linjer rundt sine erfaringer. I prologen
til boka tas leseren med til det tusen år gamle steinkorset på
Kvitsøy. Her manifesteres den keltiske inspirasjonen til norsk
kristenhistorie. Den keltiske kristendomsforståelsen finner
gjenklang hos Erling Pettersen. Der finner han samklang
med frigjøringsteologien fra Brasil. Prologen peker fram,
med Eyvind Skeies salmetekst, i tro ”på jordens forvandling”.
Erling Pettersens tjeneste gir håp til tro.

Knut Lundby
Dr.philos.
knutlundby@icloud.com
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Engasjerende og engasjert
samtidsteologi
Anmeldelse av Marius Timmann Mjaaland: Systematisk
teologi, Verbum akademisk, Oslo 2017
Hva er Gud? I Systematisk teologi (Verbum akademisk, Oslo
2017) presenterer Marius G. Timmann Mjaaland en særegen
og aktuell fortolkning av kristen tro. Boken har med rette vakt
oppsikt. Mjaaland har på en forfriskende måte klart å synliggjøre
kristen troslære, dogmatikk – de mer tradisjonelle betegnelsene
på bokas fagfelt – som medrivende, skarp og utfordrende. Den
kan og bør engasjere og leses fra mange synsvinkler og disipliner.

Imponerende og ambisiøs

Mjaaland har en imponerende innsikt både i bredden og
dybden i fagfeltet. Han er godt orientert i klassikerne, samtidig
som han diskuterer inngående med nye faglige bidrag i både
engelskspråklig og tyskspråklig teologi. Og han formidler i et
klart og kreativt språk. Boka kommer dessuten til rett tid: i
reformasjonsjubileet, og på et tidspunkt da Den norske kirke
i endrede relasjoner til staten må reflektere på nytt rundt eget
grunnlag og oppgave.
Mjaaland er ambisiøs, på vegne av fagfeltet, og på vegne av eget
bidrag. Jeg tviler på at andre som har skrevet dogmatikk eller
systematisk teologi på norsk, nødvendigvis vil være enige i at
denne er den første fagboken, til forskjell fra innførings- eller
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lærebøker, på feltet siden 1946. Men det viser det høye
ambisjonsnivået: Å gi et originalt bidrag i inngående diskusjon
med nyere forskning.
Disponeringen av stoffet er ikke original. Den følger et klassisk
mønster, først prolegomena og så en utlegging etter den
trinitariske strukturen, i tradisjonell rekkefølge: Skapelse
(«Makt og avmakt»), frelse («Logos og pathos»), og til sist
helliggjørelse («Ånden og kroppen»).
Men mange formuleringer og tolkninger er forfriskende og
særpregede. Noe av det aller mest verdifulle ved Mjaalands
tilretteleggelse er, slik jeg ser det, tanken om hvordan kroppen
og sårbarheten overskrider eller opphever skillet mellom
immanens og transcendens (s.289ff). Dette har vidtrekkende
konsekvenser for teologien i en ny tid, både i antropologien,
kristologien, soteriologien og sakramentlæren. Men det
gir også umiddelbar gjenkjennelse ut fra mange konkrete
hverdagserfaringer – både gode og vonde.
Måten han utfolder denne kroppsnære og fenomenologisk
inspirerte tolkningen på, viser med tydelighet Marius
Mjaaland som en kreativ, kunnskapsrik og original teolog.
Hans tilretteleggelser vekker nysgjerrighet og ettertanke. Men
også spørsmål og motstand.

Avstanden og Ansiktet

Mjaaland velger seg – kanskje noe overraskende – Paul
Tillichs Systematic theology (1951-1963; 1968) som sitt
forbilde i disiplinen. Det kan forklare valget av tittel,
Systematisk teologi, en tittel som for øvrig lover både for
mye og for lite. Boka rommer jo naturlig nok ikke hele den
systematiske teologiens fagfelt. Samtidig forteller tittelen oss
lite om det kreative og særegne ved Mjaalands egen posisjon.
En alternativ tittel kunne vært «Avstanden og ansiktet», gjerne
med «topisk teologi» i undertittelen.
«Avstanden» fordi Mjaaland bruker denne metaforen til å
beskrive det ene hovedanliggendet i hans tilretteleggelse
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(s.237-240): Det skjulte, det som forstyrrer, det som ikke lar
seg kontrollere, fremmedgjøringen, bruddet, mørket, fraværet
av mening og godhet. I mer tradisjonelle teologiske termer:
Dommen, loven, synden. Eller med et filosofisk nøkkelbegrep
for Mjaaland: Differensen (f. eks. s. 54). «Ansiktet» betegner
motstykket til dette – det er sporene av nærvær, av håp, lys,
frigjøring og kjærlighet. Altså det åpenbarte, nåden, frelsen,
evangeliet. Her klinger også Levinas’ filosofiske og etiske ansatser
i bakgrunnen.
Denne spenningen ligger i selve gudsbegrepet, ifølge Mjaaland.
«I denne kontrasten, mellom Ansiktet og Avstanden, ligger
Guds herlighet, Guds doxa₂, som tilbes og æres i sin makt og i
sin avmakt» (s.180). Alle forsøk på å omgå eller oppløse denne
spenningen står i fare for å ende i det han vekselvis beskriver som
ideologisering, moralisering, instrumentalisering, banalisering
eller idyllisering.
Den bærende tanken i Mjaalands dogmatikk og filosofi, er tanken
om den skjulte Gud, som han særlig finner hos Luther. I den
internasjonale utgivelsen The Hidden God. Luther, Philosophy,
and Political Theology (2015) utforsker Mjaaland nettopp dette
nullpunktet eller brennpunktet i Luthers teologi, og ser der
opprinnelsen til en metafysikk-kritikk som i nyere tid er utfoldet
hos bl.a. Derrida.
Mjaaland rydder plass til sitt eget gjennom en poengtert kritikk
av andre bidrag. Han avviser på den ene siden det han betegner
som «konstruktive» eller til og med «konstruktivistiske» (s. 64ff)
teologier, representert ved både hermeneutiske, kontekstuelle
og prosessteologiske retninger. På den andre siden kritiserer
han mer konservativ, ny-ortodoks teologi formet i analytisk
filosofisk tradisjon. På hver sine måter fører de etter hans syn
til «forenkling og avsporing» av teologiske problemer, ved at de
trekkes inn i «en ideologisk kamp om definisjonsmakt ut fra sine
sosiale konstruksjoner» (s. 63).
Mjaalands alternativ vil han nok ikke se som en mellomposisjon,
men snarere en posisjon ‘bortenfor’ de han kritiserer. Han vil
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gjerne til et helt annet sted, eller kanskje et tredje, sted. Hvor
finner han det?

Topisk teologi i tre trinn

Mjaaland kaller sin metode ‘topisk teologi’, med henvisning
til Aristoteles’ ‘topikken’ (jfr. Topika og Retorikken) og senere
Melanchtons Loci comunes. Topos betyr ‘sted’. Men hos
Mjaaland, som hos forgjengerne, er det først og fremst steder
i tenkningen den topiske teologien handler om. Det dreier seg
om steder som i ‘topics’, temaer, med andre ord. Konteksten
– den sosiale, kulturelle, politiske – er riktignok tenkt inn,
og defineres som «den norske og nordiske protestantiske
kristendommen» (s. 24). Men hvor og hvordan spiller dette
konkrete stedet inn på det systematisk-teologiske arbeidet?
Den mer konkrete kontekstens plass i Mjaalands topiske
metode, finner vi muligens tydeligst i det første av tre trinn.
Trinnene beskrives med tre-tydigheten i det greske begrepet
'doxa'. Den første betydningen er det platonske endoksa
forstått som allmenn-meningen, det man kan forvente som
forstått eller akseptert i samtiden – «troverdige oppfatninger»
om et fenomen (s. 21). Her er det viktig at den systematiske
teologien er åpen for, og i dialog med, enhver slik mening eller
oppfatning i samtiden. Denne beskrivelsen av doxa1 danner
«en generell oppfatning, en forforståelse» som er basert på
«erfaringer, meninger, bibeltekster og andre tekster» (s.103).
Den utvikles og må la seg utfordre på tvers av ideologier,
fagfelt, trostilhørighet og meninger. Denne beskrivelsen er
imidlertid «upresis i teologisk forstand», hevder Mjaaland
(s.103). Den systematiske teologien er med andre ord, slik det
ser ut, ikke selv formet av denne «allmenn-meningen», men er
i dialog med den, stilt overfor den.
Den andre betydningen av doxa henter Mjaaland fra
Septuagintas oversettelse av det gammeltestamentlige ‘kabod’
- som «utstrålingen av Guds ære og herlighet», (s. 102).
Denne doxa2 bygger på Skriften, rett nok «ikke i historisk eller
eksegetisk utlegning», men «en hermeneutisk anvendelse
gjennom fortolkning av tekstene i en aktuell kontekst» (s.103).
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Slik vil Mjaaland etablere en «konfrontasjon mellom erfaringer
og meninger på den ene siden, og den tyngden og helligheten som
utgår fra Guds doxa på den andre» (s. 103).
Den tredje betydningen av doxa, doxa3, er den vi finner i
doksologien, altså lovprisningen av Gud, ikke minst i liturgien.
Denne lovprisningen kan rett nok karakteriseres som et
«språkspill» på linje med andre, sier Mjaaland, men dette
er et språk som han hevder «overskrider den skapte verdens
betingelser» (s. 104).

Uklar metode

Dette sentrale metodiske grepet hos Mjaaland er originalt, men
uklart. Det spørs om ikke sammenhengen som etableres ved hjelp
av de tre betydningene av doxa tilslører mer enn den oppklarer?
Det er også vanskelig for meg å se at dette grepet gjennomføres
konsekvent.
Hva hvis vi sammenligner dette med hans egenerklærte
faglige forbilde, nemlig Paul Tillichs metode i Systematic
theology? Tillich skjelner mellom to poler. På den ene siden
har vi menneskets situasjon. På den andre siden har vi Guds
selvåpenbaring, formidlet i kerygmaet gjennom religiøse
symboler. Tillich hevder den teologiske oppgaven er å få disse
to polene til å «korrelere» med hverandre på en slik måte at den
andre polen, budskapet, framstår som det svaret det alltid er og
vil være på de spørsmålene som (underforstått alltid, selv om
disse spørsmålene uttrykkes ulikt i ulike tider) springer ut av
den første polen, nemlig menneskets eksistens eller, mer presist,
«ytterste anliggende».
Mjaaland snakker ikke om noen korrelasjon, men om en
konfrontasjon. For doxa i hans andre og tredje betydning (altså
som utlegningen av Guds ære og herlighet, og som doksologi)
forstyrrer, irettesetter og – slik må vi forstå det – overvinner
doxa i første betydning (altså som for-forståelse og allmennmeningen). Skal vi da forstå denne første allmenn-meningen
som Tillichs «situasjon» og fortolkningen av Guds ære og/
eller doksologien som evangeliets motsvar? Dersom det er slik,
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må vi spørre hvilken tilgang teologien har til Guds herlighet
uavhengig av kontekstbestemte forforståelser? Fra hvilket sted
kan Mjaaland konfrontere allmenn-meningen (som altså også
inkluderer bibeltekster), med en hermeneutisk utleggelse av Guds
ære og hellighet som er fri for forforståelser? Kan han komme
seg ut av eller stille seg fritt overfor sin egen samtidskontekst
ved å henvise til doksologien selv, som han betegner som et
sted eller «språk som overskrider det skaptes betingelser»? Har
teologien umiddelbar tilgang til noe som ikke er underlagt disse
betingelsene?
Jeg tviler på det lar seg etablere en «multi-temporalitet» som
Mjaaland hevder gir oss mulighet til å reflektere over flere
tidsløp (og vår egen tid som blant dem) samtidig, og «over selve
forskjellen mellom dem» (s.95).
Det kan høres fromt og fint ut at det er bekjennelsen som leser vår
samtid, ikke omvendt. Men gir det mening, all den tid vi som leser
tekstene eller framsier bekjennelsen aldri kan løfte oss ut fra vår
samtid, eller fri oss fra de formende erfaringene og betingelsene
som hører livet i Guds skapte verden til?

Mjaaland som kritisk leser

Mjaaland er ikke nådig i sin kritikk av mye av samtidsteologien.
Det er teologiske «konstruksjoner» han særlig vil til livs.
«Problemet med konstruktivismen som ideal og ideologi er
imidlertid at hele denne kritiske tradisjonen [det vil si GT,
NT, teologihistorien, min tilføyelse] suspenderes, hvorpå
gudsbegrepet erstattes av et ideologisk korrekt gudsbilde som
representerer forfatterens egne idealer om likestilling, kjønn,
rettferdighet, og så videre», (s. 30). Disse tendensene finner han
tydeligst i prosessteologi, frigjøringsteologi og feministisk teologi,
så vel som i kontekstuell teologi generelt.
Det er overraskende at en systematisk teologi som gjør «sted»
(‘topos’) til hovedgrep i metoden, så enkelt avfeier hele den
kontekstuelle vendingen i teologien, fra midten av forrige
århundre fram til i dag. Kontekstuelle teologier vies ett eneste
avsnitt i den 343 sider lange boka (på s.71). Mjaaland innrømmer
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rett nok her og der den konkrete kontekstens interesseledende
og meningsformende funksjon i det teologiske arbeidet. Men
han gir den ingen egentlig vekt. Han mener for stor vekt på det
kontekstuelle fører til at «overordnede problemstillinger går
tapt», og at den systematiske teologien derfor må «vende tilbake
til kildene» (s. 17). Problemet er bare at disse kildene aldri kan
studeres kontekst-løst.
I sin iver etter å avvise det han kaller konstruktiv(istisk)e utkast,
synes jeg Mjaaland leser disse teologene og teologiske retningene
utilfredsstillende vrangt. Tilsvarende skylder han å godtgjøre
hvorfor eller hvordan han selv unnlater å «konstruere», i henhold
til egen, bevisst eller ubevisst, interesse.
En utilfredsstillende lesning rammer blant andre den katolske
(etter manges oppfatning svært moderate) feministteologen
Elizabeth Johnson. I SHE WHO IS (1992) fremmer hun satsen
«the symbol of God functions» som utgangspunkt for et kritisk
oppgjør med gudsforestillinger og –begreper som har bidratt til
å fortie kvinners erfaringer og legitimere patriarkatet i kirke og
samfunn. Mjaaland utlegger dette som om Johnson skulle mene
at teologer står fritt til på egen hånd å forme nye gudsbegreper
og –betegnelser, med henblikk på å gjennomføre en «ideologisk
omdefinering av virkeligheten» (s.61). Elizabeth Johnson skriver
seg imidlertid tydelig inn i den feministiske teologiens arbeid
med å «… uncover alternative ways of speaking about divine
mystery that have long been hidden in Scripture and tradition»
(Johnson, 1992, s. 71). Denne respektfulle, kritiske og kreative
nyfortolkningen på bakgrunn av levd, smertefull erfaring og i
dialog med de teologiske kildene, former hele Johnsons faglige
prosjekt. I hvor stor grad skiller dette seg fra den måten også
Mjaaland er henvist til å nyformulere teologiens navn og begreper
ut fra Skrift og tradisjon?
Tilsvarende reduserer Mjaaland for eksempel Jürgen
Moltmanns kreative og sofistikerte trinitetsteologi til noe som
«utgår fra Moltmanns politiske preferanser som projiseres
over i det hinsidige for dermed å kunne fremstå som hjerte og
ledestjerne for et politisk prosjekt som helt stemmer overens
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med 68-generasjonens drøm om frihet, likhet og kjærlighet»
(s. 212). Dette kan kanskje virke friskt, men nærmer seg
det tabloide og useriøse. Hvilken av de teologene Mjaaland
kritiserer vil gjenkjenne seg i at de ønsker å «overstyre
tradisjonen, gjennom ens eget moralske imperativ», (s. 28),
eller «omskrive begrepet ‘Gud’ til et spørsmål om mening»
(s.51)?
Mjaalands lesning av andre teologer er upresis ikke bare når
han er kritisk. Et eksempel på en sympatiserende, men likevel
utilfredsstillende lesning finner jeg i hans analyse av mitt
doktorarbeid om den latin-amerikanske frigjøringsteologen
Jon Sobrinos kristologi og soteriologi (s. 218-220). I denne
lesningen ser Mjaaland godt hva som står på spill. Men han
lander faktisk feil når det gjelder selve konklusjonen i mitt
arbeid med Sobrino. Ja, det er riktig at jeg advarer mot å
gi de fattige en soteriologisk rolle i direkte forstand. Men
når Mjaaland hevder at Sobrino «… forsøker å erstatte den
korsfestede med de korsfestede», og så løper videre til å trekke
slutningen «teologisk er det en katastrofe» (s.227), stemmer
dette rett og slett ikke med Sobrinos kristologi eller soteriologi,
eller min lesning av ham. Uten den korsfestede oppheves
enhver teologisk tydning av de korsfestede. Hele poenget
med refleksjonen bortfaller. Det er en relasjonell soteriologi
Sobrino presenterer.
Dermed blir det hengende en usikkerhet ved resten av
Mjaalands lesninger av tekster jeg ikke kjenner like godt:
Er han like upresis og karikert i gjengivelsen av dem? Her
dreier det seg altså ikke om uenighet i sak. For den er viktig
og interessant nok. Men forutsetningen for en god faglig
utveksling er en rett gjengivelse av andres meninger og
posisjoner.

På hvilket sted drives topisk teologi?

Disse lesningene viser at Mjaaland ikke selv kan unnslippe
den interesserte posisjonen han selv anklager andre for. Han
har et anliggende; han mener samtidsteologien er for partisk,
ideologisk eller instrumentell – eller benytter seg av feil filosofi
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som hjelpedisiplin (jfr. f.eks. ny-ortodoksien). Men Mjaalands
eget utgangspunkt er jo også plassert i tid og rom, formet av
sosiale og biografiske erfaringer og preferanser. Dette er selvsagt
ikke bare i orden; det er uunngåelig. Men det er redelig å gjøre
rede for dem. Og så argumentere for hvorfor for eksempel måter
gudsbegrepet har vært brukt til å undertrykke kvinner eller
legitimere påført lidelse på, eventuelt ikke fordrer en fornyelse –
nytolkning, ja, om nødvendig omskriving – av gudsbegrepet i vår
tid. For er det noe forrige århundres systematiske teologi burde
ha lært oss, er det at en «nøytral», ikke-forutinntatt, a-moralsk
posisjon ikke finnes, særlig ikke i teologien.
Hvor er det så det virkelig brenner for Mjaaland? Brennpunktet
er og forblir den skjulte Gud. For Mjaaland betyr Guds skjulthet
at Gud ikke er «god» eller «moralsk», eller noe som gir, eller
kan eller skal gi, «mening». Med bakgrunn i det han kaller en
«urdifferens i Gud» (s. 54) og Luthers tanke om den skjulte Gud,
hevder han like fram at den kristne Gud ikke bare er «amoralsk»
og «antimoralistisk» (s. 227), men til og med «antimoralsk»
(s. 29). Derfor finner han kontekstuelle, feministiske og
frigjøringsteologiske tilnærminger så problematiske. For disse
vil, mener han, «omskrive eller redefinere» gudsbegrepet ut fra
«teologenes eget moralske overjeg». «Gud blir så god at såkalt
politisk korrekthet blir en mild overdrivelse», tordner Mjaaland
(s.75).
Mjaalands sterke betoning av lidelsen og Guds skjulthet som en
teologisk fundamentalkritikk og selvkritikk, er et anliggende jeg
deler fullt ut. Her finnes nettopp det berøringspunktet, mellom
Guds sårbarhet i Kristus på korset og vår kroppslige sårbarhet,
som muliggjør overskridelsen av tradisjonelle dualismer
og dikotomier. Dette utfolder Mjaaland fint mange steder
(f.eks., s. 301; 307). Men anti-moralismen som han med dette
utgangspunktet finner innskrevet i gudsbegrepet og derfor inn i
Gud selv i henhold til kristen tro, finner jeg problematisk.
Nøyaktig hvor dette problemet skal identifiseres, trenger nok
dypere analyse enn i en anmeldelse som denne. Men et punkt å
diskutere nærmere, ville være hvordan vi kan skjelne rett mellom
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på den ene siden gudsbegrepet, gudserfaringen, gudsbildene
– som det alltid vil falle en skygge over –, og evangeliets
nådige Gud på den andre. I evangeliene så vel som hos Luther,
framholdes Gud som godhetens og kjærlighetens kilde, og
derfor vår eneste tilflukt og redning. Er det ikke Guds godhet
som gjør Gud nådig – den Gud som tilgir syndere, og reiser
opp fattige og undertrykte? Vi er med andre ord tilbake til
forholdet mellom Avstanden og Ansiktet.
Uklarheten gjenspeiles i vekslingen mellom gudsbegrep og
Gud i Mjaalands tekst. Er det egentlig gudsbegrepet som
«overgår all forstand» (s.55), og er «selve kilden til alt liv»
(s.106) eller «overskrider språkets logiske begreps- apparat»,
(s 278), slik Mjaaland skriver? Gudsbegrepet er vel snarere
et begrep blant andre, som kan og må tolkes, formes og
reformuleres ut fra våre nåværende erfaringer, av godt og
ondt. Dette er ikke minst viktig i en tid da Gud igjen gjøres til
krigsherre og øverste beskytter av folks, nasjoners og klassers
forutsigbare egeninteresser.
Men det er Gud bakenfor våre begreper, symboler og
forestillinger det står om. Og der har, så langt jeg kan se,
kristen tro ikke noe annet å forholde seg til enn stadig
tilbakevending til den Gud som viser seg i og gjennom
vitnesbyrdet om den elskende, kjempende og lidende Jesus
fra Nasaret. Her er den skjulte Gud synlig, kroppslig og
narrativt til stede (jfr. Luthers posteriora dei, Guds bakside,
i Heidelbergtesene). Evangeliet kan uttrykkes som at
ambivalensen mellom en skremmende og dømmende Gud og
en nådig og frelsende Gud oppheves – Ansiktet overvinner
Avstanden – i dette vitnesbyrdet. Selv om anfektelsen alltid vil
være en side ved vår lesning av det.

Dirrende samtidsteologi

Mjaalands Systematisk teologi engasjerer. Dette er dirrende
samtidsteologi, som gjennom sine kreative og kritiske
sider gjenåpner de brennende spørsmålene som kristen tro
fortsetter å tilby svar på i samtiden. Boken er et vektig bidrag
som vil ha, og fortjener, lang levetid og bred leserkrets.
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Gjennom sin egenposisjonering og karakterisering av, og
debatt med, andre posisjoner drar Mjaaland opp
temperaturen i debatten. Det er vi alle tjent med. For noe viktig
står på spill i systematisk teologi – fortsatt.

Referanser:
Johnson, E. A. (1992). SHE WHO IS. The Mystery of God in
Feminist Theological Discourse. New York: Crossroad.
Mjaaland, M. T. (2015). The Hidden God : Luther, Philosophy,
and Political Theology. Bloomington, IN: Indiana University
Press.
Mjaaland, M. T. (2017). Systematisk teologi. Oslo: Verbum
akademisk.
Tillich, P. (1968). Systematic theology : combined volume.
Welwyn, Herts: Nisbet.

Sturla J. Stålsett
Professor i diakoni, religion og samfunn
Det teologiske Menighetsfakultet
sturla.stalsett@mf.no

NNK 4 innhold til trykk.indd 125

12.09.2017 16:11:25

Skapt sånn, blitt sånn, designet sånn?
Menneskesyn, bioteknologi og transhumanisme.
Vi har med dette gleden av å invitere til årets Jervell- og
alumniseminar på Det teologiske fakultet mandag 16. oktober
2017.
Årets seminar vil handle om menneskesyn og kristen etikk i
møte med transhumanisme og bioteknologi. Transhumanismen har som mål å gi mennesket mulighet til å overskride sine
biologiske begrensninger gjennom avansert teknologi. Slik kan
blant annet levealder økes betydelig, og sykdom og sårbarhet
reduseres. En bestemt produktiv mennesketype kan dermed
designes til fordel for en mindre produktiv mennesketype.
Bioteknologien gir en rekke muligheter for å oppfylle de transhumanistiske idealene. De etiske utfordringene som følger av
bioteknologien, har lenge vært et tema i samfunnsdebatten.
Transhumanismen har ikke fått like stor oppmerksomhet.
Den skaper en rekke utfordringer som vi ønsker å snakke om
på årets Jervell- og alumniseminar: Hva er livskvalitet? Er det
kristne idealet om å leve med sårbarhet og sykdom, en romantisering av svakhet? Hva er et menneske? Kan vi snakke om
at det finnes noe bestandig ved mennesket når kjønnsforskningen har vist at det er nødvendig å dekonstruere biologien
for å avsløre kjønnede maktstrukturer som årsaksforklares
biologisk? Tvinges vi til å være essensialister for å beskytte
mennesket og det menneskelige?
Vi har invitert en biolog, en sosiolog og kjønnsforsker, og fem
teologer til å snakke om dette: Dag Hessen, Agnes Bolsø, Eivor
Oftestad, Inger Marie Lid, Erik Lunde, Ådne Njå og Svein Aage
Christoffersen.
Program
09.30-10.00: Registrering og kaffe.
10.00-10.15: Velkommen
10.15-10.45: Eivor Oftestad
10.45-11.15: Dag O. Hessen: Mennesket- mer enn sitt DNA?
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11.15-11.30: Pause og beinstrekk
11.30-12.00: Agnes Bolsø: Vi har aldri vært humanister.
12.00-12.30: Panelsamtale og spørsmål fra salen
Lunsj
13.15-13.45: Inger Marie Lid
13.45-14.15: Erik Lunde: Mennesket i sorteringens tid
14.15-14.30: Pause og beinstrekk
14.30-15.00: Ådne Njå
15.00-15.30: Svein Aage Christophersen
15.30-16.00: Panelsamtale og spørsmål fra salen
(Programmet vil oppdateres. Følg med på seminarets
nettside http://www.tf.uio.no/om/alumni/alumnitreff/2017/
jervell--og-alumniseminar-2017.html
17.00: Boksalg, bobler, mingling og musikk
17.30 og uti de små timer: Middag med hilsener, sang og
medbragt drikke
Pris: 400,Sted: Auditorium 40 Domus Theologica, Blindernveien 9
Påmeldingsfristen er 18. september. Påmelding med tydelig
navn sendes praktikum (at) teologi.uio.no samtidig må
seminaravgiften på kroner 400,- betales via PayPal. Se
seminarets nettside http://www.tf.uio.no/om/alumni/
alumnitreff/2017/jervell--og-alumniseminar-2017.html
Innbetalingen merkes med navn på den /de som melder se på
og "Jervellseminar 2017". Påmeldingen er gyldig når seminaravgiften er betalt. Ta kontakt på e-post praktikum@teologi.uio.
no for spørsmål om betaling.
Vi gleder oss til årets seminar og ønsker alle hjertelig
velkommen!
Vennlig hilsen Jervell- og alumnikomiteen
Merete Thomassen, Marit Skjeggestad, Inger Johanne Aas,
Andreas Ihlang Berg, Hallgeir Elstad, Sven Thore Kloster og
Rigmor Smith-Gahrsen.
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Vekk med bindestrekgudstjenester og multimedia-show!
Hvert år ser jeg med uro frem mot fastelavns-søndagen. Grunnen
til min uro er at noen prester finner på så utrolig mange
krumspring med karnevals-gudstjenester til høymessetid på
denne dagen.
Nå er det riktignok ikke alle som går så langt at de gjør som
presten som kledde seg i kaptein Sabeltann-kostyme da
barnedåpen skulle utføres. Men det er likevel nok av underlige
påfunn for å påkalle oppmerksomhet. Feiringen av karneval
har lange tradisjoner, med opptog i gatene, fest og moro, men
hvorfor må karnevalet og kostymene inn i høymessen? Noen
argumenterer med at det er så godt at vi en dag i året, også i
kirken, får lov til å skjule oss bak maskene og være en annen enn
den vi er. Andre fremhever at ungene synes det er så morsomt å
kle seg ut. Og når ungene har det moro, da kommer jo foreldrene
til kirken også, og dermed blir det fullt hus. Derfor må barna
naturligvis få lov til å vise seg frem foran alteret i kirken. Og
da må de jo også få en applaus for sine flotte kostymer. Og i
kirkebenkene sitter stolte foreldre som tar bilder av sine. Noen
prester gir kanskje også premie til fineste kostyme? Og på
kirkekaffen får barna lære hvordan de skal slå i hjel katten for å få
godteriene ut av pinjataen som henger ned fra taket.
15. juni i år hadde avisen Vårt Land en artikkel om bindestrekgudstjenester. Der var det en lang liste med 20 forskjellige temaer
i norske kirker, og 9 eksempler fra utlandet. Her var spennvidden
stor! Alt fra baby-, fotball-, halloween-, Harry Potter-, MC-,
Narnia-, sirkus-, skalldyr-, James Bond- og pasta-gudstjenester,
for å nevne noen. Det aller nyeste på gudstjenestemarkedet er
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spinner-gudstjenester! I følge avisen sa sognepresten det slik:
«Å bruke spinnere som utgangspunkt for en gudstjeneste, var
rett og slett et skamløst publikumsfrieri.» «Likheten mellom
en spinner og den vanligste måten å tegne treenigheten på, er
slående. Denne helgen feiret vi treenighetssøndag. Dermed ble
leken et naturlig innslag i gudstjenesten.»
Når den gudstjenestefeirende menigheten blir redusert
til publikum, og en sogneprest bruker spinnere som
publikumsfrieri, ja da blir min uro over karneval og kostymer
i kirken en liten bagatell. Når menigheten degraderes til
publikum og tilskuere, da blir høymessen redusert til en
forestilling. Hva skal vi da med kirken?
Vårt Land har i sommer også hatt oppslag om storskjermer
i kirkene. Med projektorene presenteres det både
velkomsthilsen, bakgrunnsmusikk, informasjon, bilder og
filmer, liturgi og salmer. Noen menigheter har til og med flere
filmkamera plassert i kirkerommet, og alt blir kjørt over på
storskjermene på veggene. Dermed blir menigheten virkelig
forvandlet til publikum og tilskuere til et multimedia-show.
Hvilken tankegang ligger bak et slikt opplegg? Er poenget
at publikum skal få en god følelse av å bli underholdt av
showet når de går ut av kirken? Er de da blitt styrket i sin
kristne tro? Har de fått oppleve noe av det guddommelige
nærvær? Eller tenker de som så: «Hva skal nå presten finne
på av underholdning neste gang?» Derfor vil jeg ha vekk
både bindestrek-gudstjenester og multimedia-show! Show
og underholdning kan publikum finne mange steder. Derfor
er det ingen grunn til at prestene skal trekke dette inn i
høymessen, men vi må heller satse på det som ikke finnes
andre steder: høytid og hellighet.
At det er lengsel etter både høytid og hellighet blant
mennesker, ser vi for eksempel ved bryllup. Når noen skal gifte
seg, velger de ikke den enkle arbeidskirken, men den gamle,
ærverdige og høytidelige kirken.
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Kirken er det sted hvor himmel og jord møtes, det menneskelige
og det guddommelige. Når en kirke er bygget ferdig, blir den
vigslet av biskopen med alt som hører med til dette. Derfor er
kirken et hellig sted og alt som skjer i kirken skal bære preg av
hellig høytid. Kirken og gudstjenesten skal åpne opp for andre og
større dimensjoner ved livet enn det som underholdningen kan gi
mennesker.
Når vi i vår menighet samles i kirken, er det viktig å huske på
at vi verken er de første eller de eneste som feirer gudstjeneste.
Hver eneste søndag etter Jesu oppstandelse har kristne kommet
sammen for å feire det store mysterium. Og når vi feirer
høymesse i vår lokale kirke, så feires det samtidig messer i kirker i
alle land over hele jorden. Det betyr at vår gudstjenestefeiring står
både i en historisk og i en verdensvid sammenheng. Det sier noe
om hvor solid høymessen er. Den har sin egen tyngde til å kunne
stå støtt på egne ben. En gudstjeneste er dermed ikke avhengig av
prestens oppfinnsomhet eller nye idéer.
En gudstjeneste har alltid to akser, den guddommelige og den
menneskelige. Når en prest lager bindestrek-gudstjenester eller
multimedia-show, da blir den guddommelige siden lett borte i alle
prestens forskjellige påfunn. Når gudstjenesten derimot får stå på
egne ben og med sin egen tyngde, da får også Gud slippe til i det
som skjer.
Derfor er jeg heller ikke begeistret for språkbruken til Elisabeth
Tveito Johnsen, førsteamanuensis ved TF. 28. juli skrev hun en
artikkel i Vårt Land om «Gudstjenesten som shopping». Hun
delte opp høymessene i kiwi-gudstjenester (enkle, billige og
raske), samvirkelagsgudstjenester (mange frivillige, med lovsang
og band) og skreddersydde gourmetgudstjenester (som i Oslo
domkirke). Jeg synes en slik uttrykksmåte er med på å ødelegge
menneskers holdning til kirken og gudstjenesten. En slik ordbruk
tar verken gudstjenesten eller menigheten på alvor.
Det er tydelig at både bindestrek-gudstjenester og multimediashow er blitt vanlig i mange kirker. Derfor utfordrer jeg alle som
forsvarer bruken av disse virkemidlene! Hva ønsker dere å oppnå
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ved å gjøre menigheten til publikum og høymessen til et show?
Er det dansen rundt gullkalven som er målet? Eller som Moses
å oppdage noe av Guds hellighet da han så den brennende
tornebusken?

Ola Beisvåg
pensjonert sogneprest
obeisvag@online.no
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En pause fra håpet
Denne teksten handler om Kristian Lundbergs Malmø-trilogi,
men også om det å lese skjønnlitteratur som teolog.

Malmø-trilogien

Kristian Lundberg skrev mellom 2009 og 2013 tre bøker, Yarden,
Og alt skal være kjærlighet, En hjemby. Samlet kalles bøkene for
Malmø-trilogien, og de er oversatt til norsk av Trude Marstein.
Bøkene framstår som selvbiografiske skildringer av en ekstremt
utsatt oppvekst, ungdom og voksenliv. Kristian Lundberg vokste
opp med fire søsken og en alvorlig (og ubehandlet) psykisk
syk mor. Faren forlot dem til fordel for et liv i byens høyere
klasser da Lundgren var ti år. Etter det var hverdagen preget av
morens vrangforestillinger og suicidale atferd. Det var en håpløs
fattigdom, ofte ikke mat i kjøleskapet, familien flyttet og flyttet til
stadig dårligere leiligheter for å unnslippe bydelens sosialkontor
når de begynte å ane ugler i mosen. Vennene til Lundberg var ikke
bedre stilt. Alkoholmisbruk, vold, kriminalitet og prostitusjon
preget både barnas og de voksnes verden. Det, og seksuelt
misbruk. Skolegang ble det lite av for Lundberg, som ble tung
alkoholiker før tenåra var over.
Utrolig nok overlevde Lundberg - som en av de få rundt seg
- og ble en stor kulturpersonlighet i Sverige. Han er poet,
romanforfatter, kritiker og har gitt ut over tjue bøker. På et
tidspunkt raste det likevel utfor med økonomien, og for å få mat
på bordet vendte den fullstendig uutdannede Lundberg tilbake til
den verden han mestret, til kai-anlegget Yarden, som midlertidig
ansatt kroppsarbeider. Det er denne tilværelsen Malmø-trilogien
skildrer. De ulidelige arbeidsforholdene er én ting, hva de gjør
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med psyken til jeg-personen en annen. Lundberg er tilbake på
nullpunktet der han hører hjemme, og der er han også fanget.
Han ser ingen vei ut. Kaos, fattigdom, stagnasjon og håpløshet
preger fortelllinga.

På innsida av sammenbruddet

Jeg leste bøkene i sommer. Det tok tid og vilje å komme
gjennom dem. På ett nivå er det dårlige tekster: De bryter
sammen, gjentakelsene hoper seg opp, det stagnerer,
narrativet er vanskelig å gripe. Hver gang det begynner å
flyte, når Lundberg for eksempel beskriver et minne eller
en samtale, slår teksten over i symbolisme og er tilbake til
et stotrende lyrisk prosa. Det er uklart hvem “hun” og “han”
referer til. Det krever konsentrasjon å lese tekstene, selv om de
er enkle og historien er alt annet enn kompleks. Vi drives ikke
videre av teksten. Vi står fast med fortelleren. Det er ganske
ulidelig til tider.
Fortellingenes sammenbrudd som romaner (er de romaner?)
tjener like fullt en stor litterær gevinst. Leseren kommer
nemlig med helt på innsida av smerten, av et liv som ikke
fungerer. Klaustrofobien og håpløsheten til fortelleren skaper
en klaustrofobisk tekst og en klaustrofobisk leseropplevelse.
Jeg har lest mange bøker som skildrer håpløse liv og
håpløse forhold, men de er alle fortalt utenfra, fra et sted
med overblikk. Strukturen og plottet og språket beskriver
forholdene. Men Lundbergs bøker står ikke utenfor, de er like
fragmenterte, rotete og nedbrutte som det han beskriver. Å
lese bøkene er å komme helt på innsida av den ødeleggelsen
omgivelsene skaper i et sinn og i et liv. Det er en helt spesiell
og smertefull opplevelse. Er det slik det er å være barn av
destruksjonen?

Teologi og litteratur

Av de tingene man gjør med hodet, er det to ting jeg liker aller
best. Det ene er å tenke på og snakke med andre om teologi, og
det andre er å lese bøker. Med bøker mener jeg romaner. Det
er denne andre tingen, lesinga, jeg har holdt på med mest til
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nå i livet, og som jeg fortsatt bruker mest tid på.
Da jeg skulle begynne å studere etter videregående, vaklet jeg
mellom litteraturvitenskap og teologi. Jeg tok et grunnfag i
litteraturvitenskap før jeg fant min skjebne i teologien. For
meg ble studiet av litteratur for tørt, i den forstand at det ikke
utdypet det som var min egentlige litteraturinteresse, nemlig
hva bøkene fortalte meg. Om livet generelt, om andres liv,
om mitt liv, om verden. Jeg var opptatt av litteraturens hva,
litteraturvitenskapen var opptatt av litteraturens hvordan.
Derfor valgte jeg teologien. Teologiens rom er et rom for
eksistensiell refleksjon. Alt som skjer i teologien har noe med
livet å gjøre, og alt i livet har noe med teologi å gjøre.
I dette biografiske lyset har jeg ofte lurt på hvorfor jeg aldri
har klart å se noen koblinger mellom det at jeg leser bøker
med liv og lyst, og det at jeg er veldig opptatt av teologi. Det er
som to atskilte verdener. Det føles sjelden som om de har noe
med hverandre å gjøre. Jeg leser primært fordi jeg kjeder meg,
grunnleggende, og livet derfor trenger en løpende adspredelse
som er interessant nok til å døyve rastløsheten. Det kaster
imidlertid av seg noe mer enn øyeblikkelig underholdning. Jeg
får bilder, ord, skjebner. Så mange ting å tenke på. Skulle ikke
det være mat for teologien?

Litteraturen er teologiens mat

Teologiens materiale er potensielt alt mulig. Det er ingenting
i verden som prinsipielt ligger utenfor teologiens interesse.
Derfor er alt som skjer i menneskers liv relevant. De fleste av
oss lever i den samme virkeligheten og i de samme relasjonene
gjennom store deler av livet. Det antallet virkeligheter vi får
erfare, er svært begrenset. Forskjellene mellom menneskeliv
er likevel enorme, over tid, over steder, men også mellom
helt nære liv. Jeg tror at bøkene gir oss innblikk i andres liv.
Jeg tror litteraturen kobler oss på hverandre, ikke bare med
intellektet, men med hele oss. Derfor kan også boklesing skape
empati, forståelse, horisont.
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Og det er her litteraturen likevel kan fore teologien. For den
virkeligheten vi som teologer skal forholde oss til, fortolke og
henvende oss til, den kan vi ikke erfare fullt ut i våre egne liv.
Som prest er man stadig i samtale med ulike mennesker. Det
er bra. Men litteraturen løfter dette innblikket til et aggregert
nivå. Ikke bare er variasjonen mellom menneskelivene
større i bøkenes verden enn i soknet, men vi kommer også
helt på innsida. Dem av oss som er privilegerte får se hvor
heldige vi er, og hvor uheldige andre er. Vi får leve oss inn i
håpsfortellinger og i undergangsfortellinger. Vi får vite, helt
konkret og troverdig, at ting kan være bra underveis, og vi vet
at alt kan gå helt galt til slutt, eller omvendt. Vi får vite at vår
egen måte å være menneske på ikke er den eneste mulige, og
at det likevel er noe som knytter oss til hverandre på tvers av
forskjellene.

En lesende prest

I Alf van der Hagens samtalebok med Henning Hagerup
Leseren fra 2016 er Percy Bysshe Shelley sitert slik (fra A
Defence of Poetry): “Moralens store hemmelighet er
kjærligheten (...) og en identifikasjon med det vakre som
eksisterer i tanker, handlinger og skikkelser som ikke er våre
egne. For å være virkelig godt må et menneske bruke
forestillingskraften intenst og i stort omfang, det må sette seg
selv i en annens og i mange andres sted, hele menneskeartens
sorger og gleder må bli dets egne. Forestillingskraften er
det store instrumentet for det moralsk gode, og diktningen
bidrar til effekten ved å virke på årsaken. Diktningen utvider
forestillingskraftens omkrets ved å fylle den med stadig nye
frydefulle tanker.” (s 224).
Man kan være skeptisk til å pålegge en kunstform (eller hva
som helst) et rasjonelt formål, og så oppsøke kunstformen
med den hensikt at formålet skal oppnås. Litteraturen trenger
ikke noe formål for å ha en plass i verden. Likevel tror jeg om
meg selv at jeg hadde vært et langt mindre empatisk menneske
dersom jeg ikke hadde lest romaner. Jeg tror jeg i enda større
grad enn jeg gjør hadde tatt utgangspunkt i meg selv og
mine erfaringer, som om jeg var det generiske mennesket, og
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fortolket alle andres styrker og tilkortkommenhet kun i lys av min
egen historie. Det er det viktig å forsøke å unngå, og spesielt om
man er teolog og forkynner. Alle bør lese for å rykkes ut av sitt
eget verdensbilde, og spesielt bør prester lese.
I tillegg gjør litteraturen noe befriende teologien ikke kan tillate
seg. Den er grunnleggende åpen. Svaret kan ikke forventes, og det
er ikke sikkert at det finnes et godt og oppbyggelig poeng eller at
det kommer til å gå bra til sist. Litteraturen er ikke forpliktet på
håpet, og derfor er den også fri for det tvungne og optimismens
nødvendighet. Teologien er forutsigbar. Det kan et menneske og
en prest trenge en pustepause fra.

Lundberg igjen

Jeg er glad for at jeg leste Lundberg, selv om jeg er usikker på
om jeg direkte vil anbefale bøkene. De gav meg ikke en god
leseropplevelse, men å lese dem kan like fullt gjøre oss bedre.
I tillegg er Lundberg en svært teologisk forfatter. Det skinner
igjennom. I et liv som Lundbergs, med smerte og skyld, får
virkelig kristendommens grunnfortellinger brynt seg mot
realitetene. Finnes tilgivelse? Finnes det nåde? Paradoksalt nok
kan mørke tekster vise oss et lys som de lyse tekstene ikke lar oss
se.
Jeg utfordrer Marta Axner Ims, prest i Oslo, til å bidra i neste
spalte.

Åste Dokka
Phd i systematisk teologi, forlagsredaktør
og kommentator i Vårt Land
aadokka@yahoo.com
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Frem mot 500-års-jubileet for
Martin Luthers teser, trykker
Nytt norsk kirkeblad samtlige teser
i de kommende utgavene.

90. At ville alene med magt
undertrykke lægfolkets meget
spydige argumentation og ikke
modbevise den ved tydelige
grunde og paavisninger, er at
blotstille kirken og paven til
latter for fienderne og gjøre de
kristne ulykkelige.
91. Men dersom nu afladen blev
forkyndt efter pavens aand og
mening, saa vilde det være let at
svare paa alle disse indvendinger,
ja de vilde end ikke nogensinde
fremkomme.
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92. Maatte vi derfor bli fri for
alle de prædikanter, som sige til
Kristi menighed: Fred, fred! og
der er ingen fred. (Ez. 13, 10. 16).
93. Men maatte det bare gaa
de prædikanter vel, som sige til
Kristi menighed: Kors, kors! og
der er intet kors.
94. Man skal formane de kristne
til at beflitte sig paa at følge sit
hoved Kristus gjennem kors, død
og helvede — 95. — og saaledes
mere ved trengsel gaa ind i
himmerige, Ap. gj. 14, 22, end at
bli sikre i fortrøstning til freden.
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