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     Når kirkebygget er truet                
     av nedleggelse
I 1531 slo lynet ned i Nidarosdomen i Trondheim. Vestfronten 
kollapset og byen brant. Året etter sendte danskekongen en 
straffeekspedisjon for å brenne erkebispegården. Erkebiskop Olav 
Engelbrektsson kunne se flammende fra Steinvikholmen, der han 
voktet St. Olavs skrin. I 1537 erobret danskene Steinvikholmen. 
Erkebiskopen flyktet, og Christian III sikret seg kirkens gods, 
som den gang utgjorde 40% av all jord og skog i Norges land. 
Vestfronten i domen ble ikke gjenreist på fire hundre år. Hva 
ble igjen av kirkens indre liv da bygningen, helgenen og 
erkebiskopen falt?

Edvard Hoem har skrevet om den siste erkebiskopen, i boka 
«Kom fram, fyrste!» Da kirkebruksplanen i Oslo kom på høring 
i april 2018, om nedleggelse av ti kirker, ble forfatteren sint. Den 
norske kirke må tenkes i et tusenårsperspektiv; «Kva skjer når 
kyrkjeklokkene i Groruddalen stilnar?», skrev han Klassekampen. 
Hoem ringte kapellan Annette Dreyer og inviterte seg selv til 
Ellingsrud kirke på folkemøte. I en god krim heter det; «Follow 
the money!». Jeg tok turen opp til Ellingsrud kirke og satte meg 
på bakerste benk. Hele bygda mobiliserte mot kirkeslakt. Hva 
som skjer når den lokale kirka trues?  Hva står igjen av kirkens 
indre liv?

Bystyret har vedtatt årlige kutt i driftsbudsjettet for kirkene i Oslo, 
med 10 millioner kroner. Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) mener 
de må redusere driftsutgiftene med 12 millioner. Det er et enormt 
etterslep på vedlikehold av bygningsmassen. Ti kirker ble vurdert 
tatt ut av drift til utleie. Det er i Groruddalen og i sentrum øst det 
«brenner». Medlemstallet i DNK ligger her på 50%. 
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En styringsgruppe nedsatt av Oslo bispedømmeråd og Kirkelige 
fellesråd i Oslo (KfiO) har laget en høring med kriterier på 
lokasjon, lokalitet og innhold, der den enkelte kirke får «score». 
De med lavest poeng vurderes tatt ut. I Groruddalen er det 
Romsås, Ellingsrud, Stovner og Østre Aker kirke, i tillegg til 
Klemetsrud i Søndre Aker prosti.  I Oslo sentrum Øst, ligger åtte 
kirker i gangavstand på 40 minutter. Lilleborg, Ila og Sofienberg 
er foreslått utleid, samme med Lovisenberg og Bakkehaugen, 
et steinkast unna mot vest. Markus og Majorstuen er allerede 
leid ut. I skrivende stund er vi i andre høringsrunde, der den 
enkelte kirkes skjebne blir forseglet. Groruddalen har fått sin del 
av kirkebruksplanen utsatt. Kanskje har ap-politiker Jan Bøhler 
fått gjennomslag for en solidarisk fordeling etter «Robin Hood- 
prinsippet»; De rike menighetene i Oslo Vest må være med å 
dekke underskuddet. Enkelte menigheter der har to millioner i 
leieinntekter i året. 

Er det tilfeldig at det er flerbrukskirkene som tas ut? Disse 
kirkene, ofte kalt arbeidskirker, har litt nedlatende blitt omtalt
som «Kaffedraler». Margunn Sandal har skrevet om småkirke-
bevegelsen og de visjonene som fikk denne bevegelsen til å bygge 
flerbrukskirker.

Ila småkirke er en av landet første arbeidskirker, bygd på 
innsamlede midler av småkirkeforeningen og lokale foreninger 
i Iladalen. I dette bladet kan du lese utdrag fra intervju med 
«Prestefrua» Rødland. Ekteparet Rødland fikk en liten toroms, 
og oppdraget med å samle inn penger til å bygge Ila kirke. 
Rødland var 26 år og nyutdannet prest. Intervjuet med enka 
ble gjort i 1999. Hun kalte det hele en stor fest og en bysak. I 
2004 kjøpte fellesrådet Ila kirke for en krone, men hvem står 
som juridisk eier av bygget? Hvorfor er menighetshusene bedre 
beskyttet enn kirkebygget i soknet? Hvem eier kirkebyggene nå 
når DNK har blitt eget rettssubjekt? Vi må våge å endre bruken 
av kirkebyggene, før de leies ut eller selges. Vi er i prosess for å 
skape Ila ung kirke - en kirke for unge voksne for hele Oslo, med 
overflytting av «Majorstuen+» til kirken i Iladalen. 
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Trygve Wyller fra Teologisk fakultet har skrevet om Gamlebyen 
kirke, som har blitt oppholdssted for Romfolket. Her går de 
historiske røttene og de teologiske perspektivene tilbake til 
middelalderen. Her lå den første hospitalkirken i Oslo. Vi må ikke 
være redde for endringer, men være proaktive i å finne stedegen 
teologi og diakoni. 

Fra bakerste benk på folkemøtet i Ellingsrud kirke hørte jeg 
biskop Kari Veiteberg sin visjon for framtidskirka. Tøyenkirka, 
som hun kom fra som bymisjonsprest, er et godt eksempel på en 
av de første småkirkene som fikk nytt liv med bymisjonen. Nå vil 
Biskop Kari se til Sverige. Siden 2000 har bevegelsen «Framtiden 
bor hos oss», skapt visjoner i lokalmiljø der kirkens medlemmer 
har vært i mindretall. En ny svensk bok fra 2018 har samme 
tittel. Det som begynte som en utredning av menigheter med lav 
tilslutning, har blitt en fremtidsvisjon. I forstedene til Stockholm 
har de vært endringsvillige. Ikke minst har det handlet om 
integrering av andre kristne. Teologien skapes i de lokale kirkene. 
Med innvandringen kom det mange syrisk-ortodokse kristne og 
banket på dørene til den svenske kirken. Hva skjer når mennesker 
med samme tro på Kristus, men med ulike tradisjoner, møtes 
og feirer gudstjeneste sammen? Veien er ikke uten problemer, 
men en pankristen menighet blir synlig, i et økumenisk lokalt 
kirkelandskap. 

I Groruddalen løftes religionsdialogen frem. Kirken er nødvendig 
for integreringen, derfor bør stat og kommune se seg tjent med en 
aktiv nærværende kirke. I menigheten i Rosegård utenfor Malmø, 
ble den lokale kirken lagt ned. De måtte gå til neste kirke på andre 
siden av motorvegen. Inte enn gong den Svänska Kyrkan orkar 
standa her, lød responsen. Kan Oslo vise veg for fremtidens kirke 
i Norge? Kan krisen som kirkebruksplanen har utløst skape nye 
visjoner i en endringsvillig kirke? 

Ole Andreas Holen
nummerredaktør
oh673@kirken.no



   
Redaksjonen trenger abonnentopplysninger!

Etter at driften av Nytt norsk kirkeblad ble 
overført til Det teologiske fakultet fra Det praktisk-
teologiske seminar, trenger vi å få oppdatert 
abonnentsopplysningene våre. Det skyldes et nytt
faktureringssystem. Vi ber derfor alle abonnenter
som ikke allerede har gjort det, sende oss 
e-postadressen sin til                                                      
       nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no                                                         
Dermed kan vi fakturere dere på e-post ved neste 
forfall. 

Vi ber også pensjonister og studenter sende oss 
opplysninger om dette til samme e-postadresse. 
Dette kommer ikke fram av de tidligere registrene 
våre, og det er derfor viktig at vi får informasjon om 
rabatterte abonnementer fra dere det gjelder.

Vi beklager at noen har fått feilaktige purringer og 
abonnementspriser. Ta kontakt med oss hvis det 
fremdeles er problemer.

Redaksjonen 
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forfatter
edvard.a.hoem@gmail.com

     Skal klokkeklangen stilne                  
     i Groruddalen?  
     Denne artikkelen har tidligere vært trykket                                      
     i Klassekampen 25. august 2018.

Byrådet i Oslo har i budsjettet for 2019 stramma inn tilskotet 
til kyrkjene i Oslo med 10 millionar kroner. I april i år vedtok 
Bispedømmerådet og Kirkelig Fellesråd ein kyrkjebruksplan som 
inneber at ni kyrkjer blir tatt ut av bruk, som det heiter, eller med 
andre ord blir lagt ned. Ei av desse kyrkjene ligg på det som vi 
i dag kallar vestkanten: Bakkehaugen på Tåsen. Dei åtte andre, 
Sofienberg, Lilleborg, Iladalen, Klemetsrud, Stovner, Ellingsrud, 
Romsås og Østre Aker ligg i dei austlege bydelane. 

Det ser ut til at vi står ved eit historisk vegskilje, men er dette 
verkeleg ei nødvendig utvikling, når Fellesrådet lar tilstramminga 
råka dei som har minst frå før? 

No nærmar fristen for høyringsrunden seg, men forbausande lite 
kjem offentleg fram om den frustrasjon som rår på grasrota. –Vi 
må bruke de samlede ressursene mest mulig effektivt for mest 
mulig effektivt å kunne realisere Kirkens visjon om mer himmel 
på jord, heitte det i ei pressemelding frå Fellesrådet da framlegget 
vart sendt ut i april. Eg slit med  å forstå korleis dette vedtaket 
skaper meir himmel i Groruddalen. Ingen står klare til å overta 
det sosiale arbeidet som austkantkyrkjene driv. 

Mange kyrkjefolk på austkanten kjenner seg svikta av sine eigne. 
Velmeinte forslag om alternativ bruk av kyrkjene er sette fram. 
Det er berre det at problemet ikkje er manglande oppgåver, men 
ressursmangel, skapt av politiske vedtak som ikkje ser at kyrkja er 
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meir enn ein livssynsorganisasjon. Den er ein del av ein usynleg 
sosial vev med tusenårige tradisjonar i dette landet. Når kyrkjene 
forsvinn, blir vi framande for vår eiga historie.  
 
Det ser ut til at det raudgrøne byrådet meiner kyrkjenedlegging er 
ein rimeleg konsekvens av det multireligiøse preget som mange 
av desse bydelane etter kvart har fått. Eg vil påstå at det motsette 
er tilfellet. Kyrkjene i Groruddalen er i dag vertskap for det  
dialogarbeidet som er i gang mellom ulike religionar. Kven skal 
ta over når ikkje  kyrkjene er der meir? Ingen andre trussamfunn 
har ressursar til å leie slikt arbeid.  

Byrådets vedtak og bruksplanen rammar dei bydelane der 
ressursgrunnlaget er svakast frå før. Nedlegginga av kyrkjer vil 
råka ei befolkning der det er relativt stor familiefattigdom, og 
der fråfallet i skole og arbeidsliv er større enn andre stader i 
Oslo. Kyrkjene driv her eit sosialt arbeid ingen andre kan ta over. 
Mange som no møter i kjerka kvar veke til servering og samtale, 
misser no den einaste samlingsstaden dei har. 

Da drabantbyane vart til som eit storslått sosialt eksperiment 
på nittenfemti- og sekstitalet, vart mange nye kyrkjer bygd. Dei 
som stod i spissen for den storstilte utbygginga i hovudstaden 
gjekk vel ikkje akkurat til kyrkje kvar søndag, men dei forstod den 
rolla som kyrkja spelar for folk på livets gode merkedagar og i dei 
tunge stundene. Dei forstod at det kyrkjelege nærværet var eit 
ankerfeste og skapte tryggleik også for dei som sjeldan sette sine 
bein i Guds hus. 

Budsjettinnstramminga tyder på at byrådet ikkje anar kva kjerka 
faktisk driv med i Groruddalen, og heller ikkje kva kjerka faktisk 
betyr for vanlege norske kvinner og menn. Da veit dei vel heller 
ikkje at det har skjedd ein stille revolusjon i innstillinga hos 
det norske kyrkjefolket dei siste tretti åra. Det store fleirtalet 
blant kyrkjegjengarane, og blant prestane for den del, er ikkje 
dogmeridne fundamentalistar som fordømmer dei som fell 
utanfor eit aktverdig borgarleg liv. Det store fleirtalet i kyrkja er 
radikalt innstilte menneske som arbeider for å lindre sosial naud 
i vårt land og i verda, ja, som faktisk meiner at dette er ein del av 
evangeliets kjerne. 
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Men viktigast av alt:
Nedlegginga av kyrkjene på austkanten er eit nederlag for 
integreringsarbeidet. Det sender eit forvirrande signal til våre nye 
landsmenn om at vi, som oppmuntrar til fleirkulturell integrering, 
avskaffar våre eigne åndelege tradisjonar. Groruddalen og andre 
austkantstrøk blir eit slags parallellsamfunn i det store norske 
fellesskapet. Vi utviskar dei særeigne trekk som viser korleis det 
norske samfunnet er forma gjennom historia, av kristendommen, 
som 70 prosent av folket i Norge framleis vedkjenner seg til. 
   
Det er ikkje positivt for integreringa at dei som kjem hit, får 
inntrykk av at dei flytter til eit åndeleg tomrom. Anten ein likar 
det eller ikkje, er vår kulturelle arv, vårt menneskesyn og våre 
idear om likskap for alle sterkt prega av den tusenårige kristne 
arven. Det høyrer med til historia at kyrkja gjennom tidene har 
vore ein del av det statlege undertrykkingsapparatet. Men i dag 
er det store fleirtalet av vedkjennande kristne på dei fattige og 
undertrykte si side. Dei står saman med andre radikalt innstilte 
menneske i hovudstaden og andre stader, som er opptatt av å 
utjamne skilnadene og ta vare på miljøet og naturen som vi er 
avhengige av.

Gud greier seg nok om klokkeklangen stilnar i Groruddalen. 
Men for alle oss andre oppstår det ei ny flenge i den humanitære 
veven som kyrkja er ein del av. Det er på tide at folk i Oslo tar opp 
kampen for kjerka si i alle delar av byen.
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11Annette Dreyer
kapellan i Ellingsrud og Furuset menighet
dreyerk@gmail.com

     Åpningsord på kulturkveld             
     til støtte for kirkene i                     
     Groruddalen prosti

Kjære alle sammen!

Velkommen hit til Kulturkveld til støtte for kirkene i Groruddalen. 
Jeg heter Annette Dreyer, og er en av prestene her i Ellingsrud og 
Furuset menighet. Det er min store glede å få ønske velkommen 
hit til Ellingsrud kirke, til Kulturkveld til støtte for kirkene i 
Groruddalen.

På forsommeren fikk jeg en telefon jeg sent vil glemme. 
Forfatter og salmedikter Edvard Hoem ringte for å fortelle at 
han, forfatterkollega Tove Nilsen og tidligere biskop i Stavanger 
bispedømme, Erling Pettersen, sammen med Jan Bøhler hadde 
snakket om situasjonen med kirkene her i Groruddalen. Sammen 
ønsket de å vise sin støtte. Derfor er vi her. For å ta imot støtten 
fra gjestene våre, for å høre dem dele av sine forfatterskap, og for 
sammen å støtte kirkene i Groruddalen.

Det er mye som står på spill hvis vi mister kirkene våre. Jeg 
sier kirkene VÅRE, for kirkene er felleseie. I kirkene samles 
småbarnsforeldre og babyer til babysang og fellesskap, i kirkene 
arrangeres familiemiddager og aktiviteter for barn og unge. I 
kirkene møtes speideren, kor og Ten Sing. I kirkene serveres billig 
middag til dem som ønsker å spise sammen med noen. Fellesskap 
skapes, og vi blir rikere som mennesker og som lokalsamfunn. 
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I kirkene møtes mennesker på tvers av skillelinjer som så ofte 
ellers kan gjøre oss til fremmede for hverandre. Her møtes de som 
har mye, og de som har lite. Her møtes gamle, og her møtes unge. 
Her møtes folk fra alle kulturer og religioner, og her i vakre og 
mangfoldige Groruddalen er kirkene vertskap for religionsdialog. 
Her møtes mennesker på tvers av kulturell bakgrunn og tro, for 
å bli kjent med hverandre. En deltaker på et dialogarrangement 
oppsummerte det slik: "Nå ser jeg mine naboer med nye øyne, og 
jeg har fått se verdien av min egen tradisjon og kultur så vel som 
verdien av de andres." 

Kirkene i Groruddalen er åpne for dem som ønsker å ta dem i 
bruk. Kirkene er lokalsamfunnenes samlingslokaler: rommene 
brukes av pensjonistforeninger, av håndarbeidsgrupper, av 
migrantmenigheter og av borettslag, for å nevne noe. Og fordi 
kirken ønsker å vise den samme gjestfriheten evangeliene vitner 
om, er lokalene i kirkene i dalen også åpne når våre naboer 
trenger et sted å ha koranundervisning, tai-chi, yoga eller 
meditasjon. 

I kirkene møtes sorggrupper, her finner mennesker støtte og håp 
til å leve som oppreiste og frie mennesker. Kirkene er med på å 
skape trygghet og et ankerfeste i enkeltmenneskers liv, også for 
dem som ikke bruker kirken på søndager.

Kirkene er samlingspunkt i glede og sorg. Her samles vi som 
lokalsamfunn når tragedier rammer, og her samles vi til fest 
på livets høytidsdager. Kirkens liv leves ikke bare på søndager, 
kirkens liv leves fra dag til dag. Kjernen i kirkens selvforståelse 
er å være en tjener for alle mennesker, og særlig for dem som 
faller utenfor. Her gjøres ikke forskjell på folk. Streite, skeive, 
rike, fattige, mennesker av alle kjønn og av alle regnbuens farger 
møtes her, på likefot. Forankret i troen på evangelienes Jesus vil 
vi fortsette å være med på å bygge broer mellom mennesker, og 
fortsette med å kjempe for alle menneskers verdighet. 

Kirkene er også kultur- og tradisjonsformidler, og i dag er vi 
heldige som har flere spennende gjester med oss. Først vil jeg 
ønske velkommen til forfatter og salmedikter Edvard Hoem, så 
Tove Nilsen og Erling Pettersen. Etter pausen blir det appeller.
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Bidragsytere denne kvelden:
Edvard Hoem
Tove Nilsen
Erling Pettersen

Hilsen ved Oslo biskop Kari Veiteberg

Appeller ved:
Jan Bøhler, stortingsrepresentant
Lena Sæterli, leder av Ellingsrud Velforening
Kari Gladtvedt, representant for Aksjonsgruppa
Laial Ayob, nestleder i Groruddalstinget
Hallvard Beck, tidl. sokneprest
Prost i Groruddalen prosti, Øyvind Stabrun
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15Ole Andreas Holen
kapellan i Sagene og Iladalen menighet
og673@kirken.no

Mandag 27. august 2018 kl.19.00: 
Åpent folkemøte                                   
i nedleggingstruede Ellingsrud kirke   
i Groruddalen 
    Notater fra bakerste benk  

Art. VII: Om kirken 
Like ens lærer de at det alltid vil forbli èn hellig kirke. Men 
kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir 
lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet 
i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og om 
forvaltningen av sakramentene. Men det er ikke nødvendig 
at det alle steder er ensartede menneskelige overleveringer 
eller skikker eller seremonier som er fastsatt av mennesker. 
Som Paulus sier: "Èn tro, èn dåp, èn Gud og alles Far osv."               
- Den augsburgske bekjennelse av 1530, artikkel 1-21 

”Glem det!” - Jan Bøhler om Kirkebruksplanen, Groruddøl og 
stortingspolitiker for Arbeiderpartiet. 

Jeg har satt meg på bakerste benk. Det er full aktivitet ved 
barnebordet. Skyvedørene er åpnet til venstre sideskip i 
arbeidskirken, for å gi plass. Vi er mange nok til at det må 
informeres om rømningsveiene og toalettene. 

Ellingsrud kirke er prototype arbeidskirke, bygd i rød teglstein 
som en romersk basilika med sideskip, men med et skråtak båret 
opp av limtrebjelker og tverrliggere som minner om Gardermoen 
flyplass. Alteret er fremskutt, med tente lyst og friske blomster. 
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Kapellan Annette Dreyer ønsker velkommen med et flammende 
innlegg. Fra bakerste benk ser jeg mye sølvgrått hår, folk som 
har gått fram i visdom og alder. Her sitter bærerne, tenker jeg. 
De som bygde menighetene i Groruddalen. De som er villige til å 
klatre på taket og slå høl i det, for å senke den lamme ned foran 
Jesu føtter. De bærer sammen, de er sterke fortsatt og de har ikke 
tenkt å gi seg etter denne kvelden. De vil kjempe. 

En annen sølvgrå kjempe, forfatter Edvard Hoem, ble sint da 
han leste om kirkebruksplanen. Han ringte fra beste vest, fra 
Frogner til Ellingsrud kirke og inviterte seg selv. Han fikk med seg 
forfatterkollega Tove Nielsen fra Bøler. 

Møtet får meg til å tenke på sjakk. Hele kirkebruksplanen 
er et spill. Taktikken i kveld er å gå bredt ut. På hver side av 
forfatterkongen og dronninga står biskop emeritus Erling 
Pettersen, nabo fra Bøler, og biskop Kari Veiteberg som har 
"invitert seg sjølv, for å halda tilsyn.” Jan Bøhler fra AP og 
talskvinne Kari Gladtvedt fra Aksjonsgruppa for bevaring av 
Ellingsrud kirke utgjør det politiske kavaleriet, og lokalkirka står 
der med to tårn, prost Øyvind Stabrun og pensjonist Hallvard 
Beck, med 24 år som sokneprest i Ellingsrud. Resten er bønder 
på brettet: folkekirka, menighetskjernen, de ansatte og naboen. 
Ellingsrud kirke er på offensiven i kveld.  

- Det er kirkene våre, sier Annette Dreyer. - Det er her vi møtes, 
kristne, humanetikere, muslimer, hinduer. Muslimen blir sitert; - 
Nå ser jeg mine naboer med nye øyne, og nå ser jeg min egen tro. 

Her er gjestfriheten stor, forteller Annette, kirka blir brukt til 
koranskole, Tai-chi og sorggrupper. Her er billig middag. Den 
er et ankerfeste i lokalsamfunnet, både når tragedien truer og 
når fester skal holdes. Vi lever ikke fra søndag til søndag, men 
fra dag til dag. Det er rom for de som faller utenfor, for skeive og 
streite. Vi vil fortsette å bygge broer. Vi vil kjempe for menneskers 
verdighet. Det er et felles prosjekt, et felles eie.    

En lystig Edvard Hoem spør: ”Hva ville Jesus ha gjort? Selge 
Gamle Aker?” Latter i salen. Det handler om mer enn lokalkirkene 
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i Groruddalen. Det handler om kirkepolitikk i det nye Norge. 
"Vi trenger kirkene, så de ser hvem vi er," sier Hoem, om 
integreringen av nye borgere. Edvard Hoem har skrevet et innlegg 
i klassekampen, men leser det ikke. I stedet leser han fra romanen 
Mors og fars historie. Om mora som sa at ”truskap er like viktig 
som kjærleik.” Jeg skjønner først ikke hvor han vil med biografien 
sin, men når Tove Nielsen leser fra Skyskraperengler, blir det 
klarere. Kirkene eies ikke bare av kristenfolket, den eies av folket. 
Den er identitetsbærer i lokalsamfunnet for hele vår kultur, sier 
Tove Nielsen, og forteller om innflyttingen som en folkevandring, 
med 72 familier i høyblokkene, det som var Norges høyeste 
hus, den gang da. Der det før bare var rever, munker og bønder 
som hadde tråkka, vokste en ny by. Da den første provisoriske 
kirka på Bøler ble åpna, pynta mora hennes seg, en ihuga ateist 
ifølge dattera. ”Ethvert ordentlig sted har ei kirke, sjø!”, sa hun 
til dattera. Den provisoriske kirkebrakka sto der frem til Bøler 
fikk ny kirke i 2011. Tove Nielsen leser fra oppvekstromanen 
Skypskraperengler, en kjærlighetshistorie om å overleve, og å stå 
til konfirmasjon med vennen Goggen. Vi må ty til litteraturen for 
å kjenne hvor djupt lokalkirka sitter i folkesjela. 

Erling Pettersen sammenlikner ublygt Groruddalen med sine 
erfaringer fra slummen i Brasil. Begge steder er fellesskap, 
på portugisisk comunidade og kirkens nattverdsfellesskap 
comunhão. Han lærte i Brasil at hvis du skal bygge menighet, så 
må du treffe folk der de er, gå på husbesøk. Kirkens troverdighet 
er nærværet. Det handler om å se etter det som den enkelte 
trenger, fortellinger om omsorg, fordomsfrihet og inkludering, 
som skaper forandring. Det kunne vært her. 

Oslo biskop Kari Veiteberg har invitert seg selv.  - For å halda 
tilsyn med kyrkjerommet, for å sjå at det gjev mot og håp, sier hun 
på kav dialekt fra Stord i Sunnhordland. Så ber hun oss om å gi en 
varm applaus til de ansatte. - Så var det Kyrkjebruksplanen, koss 
ska me vere kyrkje i framtida? Dokke må hjelpa meg! Eg må finna 
teologi for framtidskyrkja. Statstikken fortelje at folk her leve ti 
år kortare enn på vestkanten. Vi må byggja kyrkje som er tru mot 
bakken. Det ska vera godt å bu i Groruddalen, sier Kari.
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Kari har nettopp vært i Sverige. Hun nevner boka Framtiden 
bor hos oss. Hun forteller om Rosengård, en forstad til Malmø. 
Svenska kyrkan trakk seg ut. De fikk tilbud om å komme til kirka 
på andre sida av motorvegen. - Inte engong Svenska kyrkan 
kunne halda ut at vara med oss, sier de der. - Kva er kyrkja 
utover nattverd og dåp? Gjestfrihet er første tekn på kyrkja. Vil 
dokker vera med på det? spør Kari. - Tenke framtid i staden for 
fortid? Tøyenkjerka blei gitt av DNK fordi det berre var fire att i 
kyrkjelyden, og det blei Bymisjonsenter. Me kan behalde romma 
om me tenke annleis!, oppmuntrer biskop Kari.

Etter biskopene kommer groruddølene, kavaleriet. Jan Bøhler var 
tidlig ute mot kirkebruksplanen. "Glem det!" skrev han i avisen. 
Politikerne er opptatt av hvor mange som bryr seg, sier Jan 
Bøhler. Han har bakgrunn fra organisasjonen Kristne arbeidere 
og er rotfesta i folkekirketanken. De siste ti årene har han sett en 
kirke i Groruddalen som bryr seg. Den lokale religionsdialogen 
spiller en viktig rolle i integreringen. 

Før var han mest opptatt av kirka som seremonimester. 
Familien hans har noen av de eldste gravene i Groruddalen. I 
familiebibelen står slektens krønike, der står det at i 1831 ble tipp-
tipp-oldemora drept av et vådeskudd på stabburstrappa, et skudd 
fra et forbipasserende jaktlag i hest og vogn fra Losby Gods. De la 
igjen fem shilling og red videre, forteller Jan Bøhler. 

Det er viktig at vi har en kirke som sier at vi skal ha dialog, 
sier han. Her i dalen er prestene til stede der folk er. De tar 
et samfunnsansvar. Da hjelper det ikke at Vårt Land skriver 
på lederplass at kirken bare skal være kirke. 50-60% av 
groruddølene er fremdeles etniske nordmenn. De er folkekirken. 
Edvard Hoem spurte hva slags Norge vi skal ha. Kari Veiteberg 
nevnte Rosengård i Malmø. Hvis vi mister Romsås, Stovner og 
Ellingsrud, så skjer det noe dramatisk med oss, sier Jan Bøhler. 

Hvis man tror løsningen er utleie, da har man misforstått 
kjernen. (Kirkebruksplanen går ikke inn for salg, men utleie til 
andre menigheter). Noen sier til og med at selv om en skulle få 
de ti millionene på driftsbudsjettet tilbake, så er dette en ønsket 
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utvikling. Men dette er ikke avgjort, det avgjøres ikke før i 
desember. 

Kirkene i Oslo må ta inn over seg at de har et sosialt ansvar. 
Kirkene i vest får større private donasjoner. Når du flyr inn 
på vinteren til Gardermoen, ser du at de har grønne opplyste 
fotballbaner i vest, vi må skape rettferdighet ved å fordele flere 
midler til øst. Det må også kirken. Det kalles sosiale kriterier for 
jevnbyrdighet i forhold til private midler, en solidarisk nøkkel. 

Oslo kommune må gjenopprette driftsbudsjettet. Kirkene 
i Trondheim og Bergen bevilges med 200 kroner mer, per 
innbygger (medlem?). Staten må ta ansvar for lønninger og gi 
bidrag til områdeløft, som religionsdialog og integrering, for å 
unngå ”ghettofiseringen” vi ser i Sverige, avslutter Jan Bøhler.

Lena Seterli fra Ellingsrud Vel snakker om Ellingsrud kirke 
som det naturlige samlingspunktet i gleder og sorg. Kirka er 
fullbooket hver eneste dag med lokale aktiviteter, det er både 
kirke og grendehus for lag og foreninger. Det handler om flokken 
og landsbyens identitet. Kari Gladtvedt i aksjonsgruppa fortsetter 
med landsbyen. "Nå er vi redde for å mista kirka vår. Vi trenger 
å ta vare på den kristne arven vår, for da er det lettere å møte 
andres tro. Da må vi kjenne vår egen bakgrunn." I fire år har 
dialoggruppa bestående av humanetikere, hinduer, muslimer 
og kristne møttes, med kirka som et åndelig sentrum, et tempel, 
et fyrtårn. Her er det toleranse, med takhøyde for skeiv messe 
og rom for psykisk utviklingshemmede. Vi snakker til hjertene. 
Vi er redde for å miste julaften, dåp, konfirmasjon og gravferd. 
Lokalsamfunnet slår ring. Kirka vår er umistelig. 

En ung muslimsk kvinne, Laina Janet Ayob fra Libanon, forteller 
fra flukten fra hjemlandet. Da de kom til Italia, sov de i parkene 
og sanket gamle epler. De var sultne og hadde tynne klær. Da ble 
de tatt inn i en åpen kirke av en prest. De spurte ikke, men så en 
familie med to små barn i nød, og en familie tok dem hjem til seg 
i ett helt år. "Jeg ble kalt Chira, de spurte aldri om noe, for det var 
regelen." De kom til Norge og fikk en ny start, som barn fikk hun 
være med på skolegudstjeneste, familien hadde sett hva kirken 



Magasin20

gjorde, og det gjorde dem til bedre muslimer. "Som voksen går jeg 
til kirken for å føle meg sett," forteller Laina Janet Ayob. "Da jeg 
bestemte meg for å ta av hijaben, gikk jeg til presten her, og jeg 
kjente meg som en god muslim." 

Hallvard Beck var sokneprest i Ellingsrud og Høybråten i 24 
år. Da han kom hit på 80-tallet, var kirken under bygging. 
Byggelederen kunne fortelle at annenhver teglstein skulle ligge 
på tvers, som et symbol for en kirke på tvers. Vi arbeidet for en 
selvstendighet som kirke. Credos tredje artikkel handler om 
kirken, men den bygger på første trosartikkel – forholdet mellom 
lokalsamfunnet og naturen. Kirken hører til i lokalsamfunnet. 
Det nye testamentet forteller om byer og lokalsamfunn. "Vi 
åpnet tidlig for homofile her. Skolebesøk der muslimene deltok, 
stimulerte debatten. Den støttet opp om det å være seg selv. 
Noen av kosovoalbanere som satt i kirkeasyl her, var muslimsk-
katolske ektepar. Alle mobiliserte den gang, også i Romsås 
kirke. Engasjementet var rotfestet i lokalsamfunnet, slik som 
natteravnene, eller Romsås som atomfri sone. Anekdotene 
Hallvard Beck forteller er preget av takknemlighet. Hele livet 
samlet seg her. 

Prost i Groruddalen Øyvind Stabrun avslutter folkemøtet. 
Han kjenner seg rørt og berørt av de sterke fortellingene. "Vi 
berøres av livet og av at vi kjenner oss truet. Vi er fortvilt over 
den manglende politiske viljen. Kirken utgjør en forskjell i 
menneskenes liv. Her er barnefattigdommen høyest i hele 
landet. Vi er lei av fokuset på det dårlige. Vi er stolte av å jobbe 
her. Kirka favner like bredt som Groruddalen er bred. Vi huser 
migrantmenigheter med begrensede muligheter for å ha kirke. 
Vi bidrar til et åpnere samfunn.  Vi er både ankerfestet og limet. 
Vi er skuffet over kommunens budsjett til drift og vedlikehold av 
kirkene. Vi forventer anerkjennelse for den jobben kirken gjør. 
Vi vil beholde kirke for å skape et tryggere lokalsamfunn. 43 000 
mennesker bruker hver dag kirkene i Oslo. Hvis ikke budsjettene 
øker, må vi omdisponere. Da må vi se solidaritet i kirken, en 
samlet kirke. Vi er her for hverandre," avslutter prost Øyvind 
Stabrun. 
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Folkemøtet i Ellingsrud kirke i slutten av august var en av flere 
aksjoner i de lokalkirkene i Oslo som er truet av nedleggelse, 
særlig i Groruddalen. Ellingsrud kirke kan ha lykkes med sine 
utspill. Utover høsten kom det nye signaler fra styringsgruppa for 
kirkebruksplanen. Menighetene i Oslo vest må være med å dekke 
inn driftsbudsjettet med økte leieinntekter til fellesrådet i Oslo. 
Medio oktober er Kirkebruksplanen fremdeles på høring. Men 
Jan Bøhlers solidariske nøkkel kan ha fått større gjennomslag. 
Det lyser i stille grender i Groruddalen, også i jula 2018. 
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     Treng vi kaffedralen?  

Mange av kyrkjene i Oslo som er truga av nedlegging, er sokalla 
arbeidskyrkjer. Det er kyrkjer som i årevis har hatt eit dårleg 
rykte på seg. Då kyrkjene gjekk frå å vere stader for gudstenester 
og kyrkjelege handlingar til å bli sentra for eit mangfald 
av aktivitetar, var det fleire som meinte at det sakrale blei 
nedprioritert til fordel for det praktisk-funksjonelle. Arkitektane 
måtte finna rasjonelle løysingar på kyrkjelovas krav om at 
kyrkjene skulle ha plass til ein viss prosent av dei som budde i 
soknet. Det enda ofte med at møterom og kyrkjelydssalar vart 
kombinert med kyrkjerommet, gjennom skyvedørsløysingar 
til dømes. Kaffistove og katedral vart blanda saman. Dei nye 
fleirbrukskyrkjene såg dessutan ofte ikkje ut som kyrkjer, og dei 
var ikkje like synlege i omgivnadene som dei gamle praktbygga. 
Folk flest ville ikkje gifte seg i ei arbeidskyrkje, langt mindre 
ha gravferd derifrå. Og skulle dei døype barnet sitt, drog dei 
likså godt heim til den tradisjonelle kyrkja der. Det kan vere 
mange grunnar til det. Fleirbrukskyrkjene vart som oftast reist 
i drabantbyar og nye utbyggingsområde der det var mogleg å 
etablere seg for folk flest. Det tok vel si tid før drabantbyen vart 
opplevd som ein stad der ein høyrde til. 

Etter kvart har fleire innflyttarar frå andre land søkt seg mot desse 
områda, slik er det i alle fall i Oslo. 

Talet på kyrkjemedlemmer er sterkt redusert mens kyrkjene blir 
ståande. Er ikkje deira tid forbi? Eg meiner nei. I dette innlegget 
vil eg løfte fram nokre av dei verdiane som fleirbrukskyrkjene 
representerer. 
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Småkyrkjerørsla treng rom til diakonalt arbeid
Historia til fleirbrukskyrkjene går attende til slutten av 1800-talet 
og til det vi i Noreg omtalar som småkyrkjerørsla. Dette var ei 
rørsle med forgreiningar i fleire land. Mot slutten av 1800-talet 
vaks byane fort. Folk i hopetal søkte seg dit for å arbeide på 
dei nye fabrikkane. Kyrkja var ikkje førebudd. I København, til 
dømes, kunne kyrkjelydane kome opp i 60.000 innbyggjarar og ei 
enkel kyrkje med to prestar skulle stå til disposisjon for alle desse. 
I denne situasjonen vart Udvalget for Kirkesagens Fremme 
(seinare Kirkefondet) oppretta i 1890. Føremålet var å etablere 
nye kyrkjelydar, men for å gjere det måtte ein ha kyrkjer. 

I Kristiania førte tilflyttinga med seg tilsvarande utfordringar for 
kyrkja. Her sette Foreningen Indre Mission i Christiania ned ein 
komité for Smaakirkesagen i 1895 (Indremisjonen fekk seinare 
namna Christiania Indre Mission, Oslo Indremisjon og Kirkens 
bymisjon). I 1899 sto den første småkyrkja, Vaterlandskyrkja, 
ferdig. Det var nok ikkje tilfeldig at ho var plassert i byens verste 
slumstrøk. I 1907 kom Tøienkirken og i 1911 Pipervikskirken. 
Også i andre byer ble det oppført småkyrkjer. I Oslo viste 
småkyrkjearbeidet seg å være så livskraftig at indremisjonen 
valde å skilje dette arbeidet ut som ei eiga verksemd, Kristiania 
Smaakirkeforening. I tillegg til dei allereie nemnde kyrkjene, sto 
Smaakirkeforeningen bak Prestenes kirke (Majorstuen kirke) frå 
1926 og Iladalen kirke frå 1941. 

Det vart drive eit omfattande sosialt arbeid frå desse kyrkjene, og 
med den diakonale innsatsen fylgde behovet for fleire rom enn dei 
tradisjonelle gudstenesteromma. 

Fleire kyrkjer får utvida bruksområdet sitt
Utover på 1900-talet kom det fleire kyrkjer med utvida 
funksjonar. Einar Dahle skriv i boka Kirker i Norge, 
Modernismen, at Blomvåg kirke (1931) og Røa kirke (1939) i 
praksis er arbeidskyrkjer «som type», sjølv om dei ikkje vart 
omtala som det. Først på slutten at 50-talet fekk kyrkjebygg med 
utvida planløysingar gjennomslag jamt over. Dei nye kyrkjene 
skulle vere meir fleksible, og her skulle det vere rom for barne- og 
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ungdomsarbeid, kontorverksemd, møte og sosiale samlingar med 
naudsynte støttefunksjonar. Denne utvidinga av bruksområdet 
til kyrkjebygget finn vi eit godt eksempel på i Åssiden kirke i 
Drammen. I heftet som vart gjeve ut i samband med vigslinga 
av kyrkja 1. oktober 1967, skreiv presten Jo Bolstad ein tekst 
som reflekterer korleis fleirbrukskyrkja hang saman med ei ny 
sjølvforståing i kyrkja: 

Ny kirke, – ny menighet, – nye perspektiver, – nye muligheter! 
[…] Den innvarsler nye tider og nye linjer i kirkens arbeid. 
Med alle sine rom og saler i tillegg til kirkeskipet peker den på 
at kirken ikke bare skal være en søndagskirke, – ja, det også 
naturligvis, og det er det viktigste, – men at den ønsker å leve 
med i folkets liv alle dager og i alle situasjoner, i barne- og 
ungdomsarbeid, i diakoni og sjelesorg, i hverdag og fest.

Treng ikkje skrike at ho er ei kyrkje
Kyrkja skulle ikkje forbindast med høgtid aleine, og ho trong 
i grunnen ikkje vere så høg heller. Tidlegare hadde ein gjerne 
plassert kyrkjene på ein synleg stad med tårn som strakk seg 
over dei andre hustaka. Dette vart ikkje så viktig lenger. Det 
avgjerande var at kyrkjene låg der folk budde og ferdast til dagleg, 
og dei trong ikkje skilje seg ut frå resten av busetnaden. Arkitekt 
Harald Hille markerte seg i norsk samanheng ved å ta til orde for 
ei inkorporering av kyrkjebygga i bustadkompleksa.

Jeg tror vi må se i øynene at vi i fremtiden kan måtte komme 
til å innpasse kirkebyggene i nye forretningsmiljø eller i 
boligblokker, uten at den skriker for all verden at den er en 
kirke. Og jeg er slett ikke sikker på at det er så galt.

Det var dessutan ikkje nok pengar til å byggje store og prangande 
bygg, og fleire prøvde å utvikle ulike konsept for billege kyrkjer. I 
1959 presenterte arkitektane Odd Østbye og Harald Hille ei typisk 
arbeidskyrkje på Landbrukets jubileumsutstilling. Det skulle vere 
kyrkjearkitektur som gav eit ærleg og enkelt tilsvar til behovet 
for å bygge billige kyrkjer. Økonomi og rasjonalitet var sentrale 
stikkord i prosjektet: «Med denne kirken vil vi vise en enkel, 
rasjonell og derfor billig måte å bygge på».
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Kirken bygger
Då den store utbygginga i Groruddalen kom på 1960-70-talet, 
fekk småkyrkjerørsla i stand provisoriske løysingar i kjellarar 
og andre lokale. Men det vart etter kvart for mykje for den vesle 
rørsla å ha ansvar for, og tidleg på 70-talet vart det etablert 
ei eiga stifting, Kirken bygger, som Oslo Indremisjon, Oslo 
bispedømmeråd og Oslo Småkirkeforening sto bak. Denne 
stiftinga sørga for fleire kyrkjebygg, ikkje berre i Groruddalen, 
men også i andre utbyggingsområde. Stiftinga vart etter kvart lagt 
inn under Kirkens bymisjon. Målet til småkyrkjerørsla og Kirken 
bygger var å bli til overs. I ein artikkel på nettet (https://www.
oslo.kommune.no/OBA/tobias/tobiasartikler/t4984.htm) skreiv 
Terje Bergersen i 1998: 

Småkirkeforeningen håper at den og Kirken Bygger nå har 
utspilt sin rolle i kirkebyggingen i Oslo. Men stiftelsene ser 
foreløpig ikke ut til å bli oppløst. Det kan vel være greit å se 
tiden litt an. Vil kommunal og statlig organisering og lovede 
større pengemidler virke som forutsatt, eller vil stiftelsene 
en dag måtte reise seg som Fugl Fønix og ta fatt igjen der de 
slapp?

I dag er det Kirkelig fellesråd i Oslo som har ansvaret for 
kyrkjebygga, og når det no skortar på midlar til å ta vare på 
kyrkjene, foreslår dei nedlegging/utleige av kyrkjer, dei fleste 
fleirbrukskyrkjer, og fleire av dei er reist av småkyrkjerørsla/
Kirken bygger. Kanskje er tida komen for å lyfte fram 
arbeidskyrkjene, og så får vi håpe at dei miljøa som ein gong 
kjempa fram kyrkjebygg i byen, reiser seg som Fugl Føniks for å 
hindre at dei blir lagt ned.

Kvardagskyrkjer
Interessant nok blir det i Kirkebruksplanen for Oslo fleire stader 
foreslått at kyrkjene kan brukast som «hverdagskirker». Ingen 
stader er det gjort greie for kva ein meiner med det. Det blir 
spanande å høyre meir om kva ei kvardagskyrkje vil vere. Men 
inntil nokon skriv om det, gjer eg meg nokre refleksjonar. 
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Fleirbrukskyrkjene er på mange vis eit uttrykk for visjonen om 
at gudsteneste og teneste for nesten vår i kvardagen høyrer 
saman. Det er inga motsetnad mellom det sakrale og det profane, 
det guddommelege og det verdslege. Tvert om, arkitektonisk 
kan vi i fleire av dei nyare fleirbrukskyrkjene spore ei form for 
sekularisering av det sakrale. Arkitekten Kenneth Frampton 
brukar dette uttrykket i samband med ein omtale av Bagsværd 
kyrkje i København, teikna av Jørn Utzon. Kyrkja kan ved første 
inntrykk gje assosiasjonar til ein kornsilo. Frampton skriv at 
sekulariseringa av kyrkjearkitekturen skjer der arkitektane 
avstår frå å ta i bruk dei tradisjonelle religiøse referansane 
eller det religiøse arkitektoniske språket som gjer at folk straks 
gjenkjenner ei kyrkje som ei kyrkje. I staden ser vi referansar 
til industriell arkitektur til dømes. Slik er kyrkjebygga med på å 
heilaggjere kvardagslivet og arbeidslivet med den estetikken som 
finnes der. 

Plasseringa av kyrkjene som ein integrert del av nærmiljøet 
kan gjere samarbeidet med andre institusjonar lettare. Kyrkja 
signaliserer ikkje at ho er heva over barnehage og butikk, 
kjøpesenter eller skule. Ho ligg slik til at ho kan vere i dialog med 
dei andre. 

Fleirbrukskyrkjene er kjenneteikna av eit sterkt sosialt medvit. 
Dette kjem ikkje einast til uttrykk i det diakonale arbeidet, i 
inkorporeringa av barne- og ungdomsarbeid og aktivitetar for 
eldre. Sjølve kyrkjerommet er ofte organisert slik at det inviterer 
til fellesskap og aktiv deltaking i liturgien. På veg inn finn vi 
gjerne ein foajé der det er mogleg å slå av ein prat, bli kjend og 
kanskje stoppe opp for ein kaffi på veg ut. Det er ikkje vanskeleg 
å sjå den sosiale verdien eit slikt rom kan ha, særleg i område der 
nesten alle er innflyttarar. 

I dag står fleire av dei nybygde fleirbrukskyrkjene våre på stader 
der det er få som er medlemmar i Den norske kyrkja, og dette er 
grunnen til at dei blir forslått lagt ned. Men dei har verdiar som 
sprengjer ei nedarva kommunal tenking som byggjer kyrkjer 
etter talet på medlemmer. Dei har verdiar som er djupt forankra 
i kyrkjas identitet. Ho skal vere til stades for fellesskapet lokalt 
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og tene menneska uansett kvar dei kjem frå og kor dei høyrer til i 
religiøs forstand. Kan hende vil det nettopp vere byggets allmenne 
karakter, kvardagslege uttrykk, fleksibilitet, plassering og sosiale 
profil som gjer at desse kyrkjene framleis kan ha ei viktig rolle å 
spele i lokalsamfunnet. 

«Mer himmel på jord» er visjonen for Oslo bispedømme. 
I visjonsdokumentet er det formulert slik: «Kirken i Oslo 
bispedømme skal være levende nær og tilgjengelig med Jesus 
Kristus i sentrum». Når eg les visjonen for kyrkja, og prøver å 
førestille meg kva han kan bety, sånn heilt konkret, ser eg for meg 
eit kyrkjebygg. Det gjorde også dei som starta småkyrkjerørsla 
på slutten av 1800-talet. Deira visjon har gjort kyrkja nær og 
tilgjengeleg for mange. Kanskje det er på tide å snakke opp 
«kaffedralen». 
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     To skritt tilbake  
     Når nedlagte kirker blir mer                  
     kirker enn vi tror 

Når kirker stenges og avvigsles, kjennes det selvsagt som et tap og 
en krevende utfordring. Denne artikkelen skal ikke motsi en slik 
tolkning, tvert imot. Men likevel kan det være gode grunner til en 
aldri så liten ekklesiologisk ettertanke. Er det så sikkert at kirken 
stenger når kirken stenger?

Bakgrunnen for å stille et såpass merkelig spørsmål er selvsagt 
noen helt elementære sider ved luthersk kirketenkning. I 
Confessio Augustana VII understrekes det tydelig at kirke er noe 
som skjer, at evangeliet forkynnes og at sakramentene forvaltes. 
Dette betyr ikke at enhver sakramentsforvaltning og enhver 
preken innebærer at kirke skjer. Kirken som hendelse er også 
knyttet til at de menneskene som deltar, erfarer at noe skjer. Hvis 
ingenting erfares, da er det veldig tvilsomt om det er en kirke som 
skjer.

På reformasjonens tid var dette synspunkter som skulle skille 
mellom en luthersk og en mer sakramental katolsk ekklesiologi. 
Det at kirken skjedde betød et brudd med den sakramentale 
kirketenkningen. I dag er selvsagt skillelinjene mellom katolsk og 
luthersk langt mer nyanserte og mindre kontrastfylte. Poenget i 
denne artikkelen er derfor først og fremst selve tanken om at kirke 
er noe som skjer.

Å ta dette opp i forbindelse med en kirkebruksplan som kjenne- 
tegnes ved å ville legge kirker ned, kan virke som en avsporing. 
Færre kirker, ikke minst færre åpne kirker, reduserer evangeliets 
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nærvær i den lokale konteksten. Men samtidig er forslagene om å 
legge ned også en utfordring langs de sporene som ble trukket opp 
ovenfor. Det er godt mulig at en kirke som legges ned likevel ikke 
er en kirke som legges ned, dersom vi skal følge tankegangen i CA.

Gamlebyen kirke i går og i dag 
Gamlebyen kirke i Bydel Gamle Oslo er et slikt eksempel. Kirken 
ble nedlagt i forbindelse med en tidligere kirkebruksplan enn 
den som hovedsakelig drøftes i dette heftet. Den gangen slo Oslo 
Bispedømmeråd sammen en rekke menigheter i Gamle Oslo og 
dermed ble Gamlebyen kirke overtallig. Men den som stikker 
innom kirkebygningen i dag, kan lure på om kirken egentlig ble 
nedlagt.

Sammen med kollega Øyvind Norderval og en gruppe studenter 
har jeg besøkt Gamlebyen kirke både høsten 2018 og høsten 2017. 
Bakgrunnen for besøkene var TFs kurs Teol 2400 Kristen tro: 
Historie - kontekst - fortolkning. Kurset er en første innføring 
i luthersk dogmatikk på reformasjonstiden, kombinert med 
smakebiter av hvordan er slik dogmatikk ser ut i dag.

Gamlebyen kirke er en del av det store bygningskomplekset som 
kalles Oslo Hospital. Dagens kirkebygning er fra 1700-tallet, 
med den særpregete plasseringen av prekestolen en etasje over 
alteret, ortodoksiens arkitektoniske markering av Ordet alene, 
helt alene høyt der oppe på veggen. Viktigere er kirkens konkrete 
plassering. Den ligger bokstavelig direkte oppå ruinene av det 
gamle fransiskanerklosteret fra 1100-tallet. I dag er klosteret 
helt borte, men i gaten rett utenfor Gamlebyen kirke finnes noen 
markeringer med gatestein som skal vise hvor klosteret en gang 
lå.

Den lutherske kirkebygningen er dermed markert bygget oppå 
klosterets steiner. Et kjennetegn ved dette klosteret var at det også 
inneholdt en hospital-avdeling. Middelalderens hospitaler var ofte 
knyttet til eller var organiske deler av klosteret. De syke var på en 
måte syke i kirken. Hospitalet i fransiskanerklosteret i Gamlebyen 
var derfor ikke et unntak, det var regelen. I dagens Roma kan man 
ennå se den staselige, men litt skrøpelige bygningen Ospedale 
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dello Spirito Santo som ligger noen få minutter fra Vatikanet. 
Her kan man ennå se en typisk hovedform ved klosterhospitalet: 
I midten av det store, rektangulære rommet fantes et veldig 
synlig alter, på venstre siden var kvinneavdelingen og på høyre 
avdelingen for menn. Det sies at pasientenes senger var plassert 
slik at alle skulle se alteret. 

Det er dette klosterhospitalet som blir et av de viktige katolske 
symboler som reformasjonen brøt med. Tanken om de syke 
i kirken kan selvsagt leses som en teologi ganske fjern fra CA 
IV. Rettferdiggjørelsen ved tro alene forutsetter ikke å være 
syk i kirken, og stell av syke innebærer heller ikke noe som gir 
frelsesmessig gevinst.

Vi vet selvsagt ikke om dette var grunnen til at bygnings-
komplekset Oslo Hospital ble bygget rett oppå fransiskaner-
klosterets murer, for eksplisitt å markere bruddet med det som 
var datidens katolske praksis. Men det spiller i og for seg liten 
rolle i vår kontekst. Poenget er at Gamlebyen kirke ligger der den 
ligger, og at Oslo Hospital ble bygget som en egen bygning, ikke 
som en kirke. De syke skulle være i hospitalet, ikke i kirken.

Denne teologi-historiske fortellingen er bakgrunnen for å forstå 
hvorfor bruken og funksjonen til dagens Gamlebyen kirke er 
spesielt viktig og interessant. Kirken er nedlagt, men kirken som 
en luthersk variant av hospitalkirken består i beste velgående, 
faktisk mer synlig og markant enn trolig noen gang siden 
middelalderen.

Vandringer i kroppsliggjort luthersk ekklesiologi
Da vi besøkte kirken med teologistudentene første gang i 
2017, kom vi inn i et kirkerom der 25-30 feltsenger fylte hele 
kirkerommet. Vi burde ha visst det selvsagt, men feltsengene 
var restene etter Kirkens Bymisjon akuttprosjekt for å gi rom 
og tak til fattige tilreisende, ofte fra Romania. I årene før 2017 
var mangelen på relevante tilbud til denne gruppen pinlig synlig 
og Kirkens Bymisjon Oslo tok oppgaven med i alle fall å gi et 
anstendig tilbud om en seng for dem som trengte det mest.
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                                  Foto: Trygve Wyller

Foto fra Gamlebyen kirke, brukt som overnattingssted for omreisende romfolk 
i 2016, senere som senter for norsk Rom. Gamlebyen kirke ble tatt ut av bruk 
som soknekirke før kirkebruksplanen. Gamlebyen kirke er bygd på samme 
sted som hospitalkirken i middelalderen.

Med kunnskapen om klosterhospitalet med oss inn over 
terskelen til 2017 utgaven av nedlagte og stengte Gamlebyen 
kirke, er det ikke rart at synet av de mange feltsengene gjorde 
et sterkt inntrykk. Her fantes et intakt klosterhospital anno 
2017, et klosterhospital i en luthersk kirke, og til og med en 
nedlagt utgave av en slik kirke. Da har vi følgende paradoksale 
situasjon: Gamlebyen kirke er nedlagt og avskiltet, men bruken 
av kirkerommet og inkluderingen av fattige tilreisende som 
hovedpersoner i dette kirkerommet gjorde kirken til mer kirke 
enn på lenge.

Jeg sier ikke med det at det er like greit å legge ned kirker, 
overføre til andre brukere, selvsagt ikke. Men eksemplet 
Gamlebyen fremstår som et memento. Det er viktig hvordan 
kirker brukes, både de som ikke er nedlagt og de som er det. Det 
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er jo ikke spesielt sannsynlig at den ikke-nedlagte Gamlebyen 
kirke ville blitt nedlagt, men i prinsippet kunne den jo absolutt 
ha blitt det. I forbindelse med den store tilstrømmingen av 
flyktninger til Sverige i 2015 ble en av Malmøs hovedkirker brukt 
som overnattingslokale i flere uker. Og i Johannesburg i Sør-
Afrika ble en av de største metodistkirkene brukt som en shelter i 
mange måneder. Til slutt grep biskopen inn og sa at det ikke gikk 
lenger, men da hadde menigheten og den lokale presten allerede 
gjort kirken både berømt og beundret. Det er skrevet lange 
artikler og holdt en rekke foredrag om det kirkelig betydningsfulle 
da kirken ble hospital i Sør-Afrika.

Dette innebærer at den nedlagte Gamlebyen kirke inngår i en 
ganske betydelig internasjonal tradisjon som i vår tid ser ut 
til å gi visuelt uttrykk for hva mange folk flest opplever som 
evangelium. Det er ikke kirkebygningen alene som skaper kirke, 
og det blir mer kirke når de som pleier å ha makt og monopol over 
kirken tar et par skritt unna og lar andre få en hovedrolle. Det 
kjennes umiddelbart som å være ganske tett på evangeliet. Og det 
teologisk spennende er da selvsagt at det er skapelseserfaringer, 
kropper i kirken, som skaper den synlige og erfarbare 
kirkemetaforen.

Denne høsten var Øyvind Norderval og jeg igjen på besøk i 
Gamlebyen kirke med en ny gruppe studenter. I år er ikke 
Gamlebyen kirke shelter for fattige tilreisende lenger. Nå er den 
lokale for det offentlige finansierte prosjektet for Norsk rom. 
Prosjektet drives av Kirkens Bymisjon. Men bak det står offentlige 
penger etter at norske myndigheter (omsider) ba sigøynerne 
om unnskyldning for mye grov urett som ble begått mot denne 
folkegruppen før krigen.

I disse dager er media fulle av sutrete reportasjer om hvor mange 
«sigøynerbarn» som ikke gjennomfører skole, med mye forargelse 
over at denne skikken nå snart må ta slutt. Men det virker som 
om de færreste husker at statsminister Solberg for ikke mange år 
siden ba romfolket om unnskyldning og dermed bevilget penger 
for et senter for norsk Rom. Og nå er dette senteret flyttet inn i 
den samme Gamlebyen kirke.
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Nå finnes det et flott kjøkken for rom-mat, SFO og leksehjelp 
for rombarn og en rekke frivillige og ansatte som jobber med all 
slags viktig informasjonshjelp for de få norske romfamiliene. 
Men alt skjer fortsatt i kirkerommet. På kortveggen er fortsatt 
den gamle prekestolen, mer absurd enn noensinne. Og det 
fine korsfestelsesmaleriet henger stadig i det samme området. 
Kirkerommet er der. 

En desentrert kirke
Gamlebyen er ikke lenger en hospitalkirke, men bygningen brukes 
fortsatt til bokstavelig talt å gi stemme til dem som ikke har fått 
bruke den nok i offentlige rom. Den kirkelige kirken er selvsagt 
fortsatt flere skritt unna, men det er Bymisjonen som driver 
senteret, og det er ingen tvil om hvor senteret er. Gamlebyen er 
ikke lenger et senter for hvilende mennesker, men for de som har 
som mål å være enda mer oppegående.

Det er jo banalt innlysende for alle at det ikke lenger dukker opp 
en prest på prekestolen på veggen hver søndag, og dermed er det 
ikke lenger den klassiske evangelieforkynnelsen, heller ikke 
sakramentsforvaltning. Ifølge CA VI er dette kriteriet på når det er 
kirke. Likevel er det et men: Kan det tenkes at det rommet der nye 
folk gis adgang, mens gamle folk trekker seg unna, kommuniserer 
evangelium? Kan vi snakke om evangeliet kropp? Jeg mener at 
vi i alle fall må kunne snakke om det som en metafor, og det kan 
være sterkt nok, med alt vi vet om metaforer. De kan stå i fare for 
å virke.

Gamlebyen kirke case anno 2018 endrer selvsagt ingenting på 
diskusjonen om kirkebruksplaner. Men fortellingen åpner for 
mer kreative og teologisk mer pregnante måter å tenke kirke på. 
I luthersk teologi er kirkebygning og kirke ikke identiske. Det 
er klart at kirkebygningene forteller lange tradisjoner, og når de 
stenges blir det vanskeligere å fortelle disse historiene, derfor 
er kirkebruksplanen på mange måter alvorlig, og grunn til å 
begrense.

Samtidig kan det som skjer med nedlagte kirker og det som ofte 
ikke skjer med kirker som ikke er nedlagt, åpne viktige teologiske 
og ekklesiologiske perspektiver for oss. Desentrerende kirker er 
mer kirker enn sentrerende kirker. Kirke er noe som skjer.
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     Byggingen av Ila småkirke                
     i Oslo 1936 – 1941 
     Redigert og tilrettelagt av Ole Andreas Holen,                            
     kapellan i Sagene og Iladalen menighet.    

Ila ung kirke 2019 et blikk fremover
 I kirkebruksplanen for Oslo 2018 ble Ila kirke foreslått tatt ut av 
bruk og utleid. Dermed ville Ila småkirkes historie være over etter 
knappe 80 år siden starten i 1936. I stedet vil nå kirkebygget bli 
vitalisert med satsningen på unge voksne i bispedømmet. Det bor 
i dag 12 000 studenter i nærområdet. Over halvparten av befolk-
ningen på Sagene er under 50 år, en sliten bydel gentrifiseres 
med byggeboom og babyboom. Det som i dag er bispedømmets 
satsning på unge voksne i Majorstuen+ vil i 2019 flytte over til Ila 
kirke med nytt navn. Samtidig vil Ila kirke kunne fortsette som 
«hverdagskirke» for lokalmenigheten med Sagene som sok-
nekirke. Arbeidskirkens ideologi lever fortsatt. 

Det var en drøm!
Elna Rødland (f. 1910) intervjuet av Anne-Marie O`Gorman den 
20. september 1999, hentet fra Oslo byarkiv. Det finnes også 16 
mm filmopptak fra byggingen av kirken.

Ila småkirke 1941 et tilbakeblikk
Ila kirke var en av landets første arbeidskirker. Her kan du lese 
intervjuet med den første prestefrua Elna Rødland, som sammen 
med ektemannen presten Jacob Rødland stod for innsamlingen.  
Et tilbakeblikk på byggingen av småkirken fra 1936 – 41, forteller 
mye om det lokale eierskapet som oppstod i innsamlingen. Kirka 
ble et naturlig samlingssted i en tidlig utbyggingsfase av nye 
boliger i Oslo øst på Sagene, før og under krigen. 
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Prest Jacob Rødland ble ansatt i 1936 for å samle inn penger og 
reise Ila småkirke i Oslo. Det unge ekteparet Elna og Jacob startet 
med en leid leilighet og to tomme hender. Ila småkirke stod ferdig 
i 1941 som den andre arbeidskirken i Oslo.

Familien Elna og Jakob Rødland med barna. Ekteparet Rødland 
kom til Ila i 1936 for å samle inn penger og bygge Ila småkirke.
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- Du kan jo begynne med å si navnet ditt.
Elna Rødland, heter jeg. Jeg ble født i 1910, så jeg blir 90 år til 
våren. Jeg var 26 år da jeg kom til Oslo. Jeg er født i Ny-Hellesund 
ved Kristiansand. Det var der vi møttes, så havnet vi begge her i 
Oslo. Det var slik på den tiden at Oslo vokste, ikke bare innenfor 
grensen av det gamle Oslo, men på løkker ble det også bygget ut. 

- Ja, så var vi kommet til…
Den absolutte begynnelse.

- Ja, det var dette med pengene. Det var presten selv som måtte 
sørge for penger?
Det var denne småkirkeforeningen. Småkirke var ikke som en 
annen kirke hvor mesteparten ble betalt av staten. Alle lønningene 
i kirken og vedlikehold og lys og brensel, det betaler staten i dag, 
men når det gjaldt småkirkeforeningen, så betalte de en eneste 
ting, når staten hadde ansatt en, og det var lønn. Resten måtte 
altså presten samle inn. Og det var ganske mye. Og her skulle vi 
samle inn til byggingen av kirken. Det var sikkert tyve foreninger 
som var med, så det var en bysak, ikke bare en menighetssak. I en 
småkirke var alle menighetene mer eller mindre med. 

I tredveårene, før krigen, var det veldig lite penger blant folk, 
og det var ikke lett å få inn disse pengene. Men min mann var 
ikke foretningsmann, men flink med penger, flink til å få dem 
inn. Biskop Lunde sa, at jeg regner med at det tar ti år, før vi kan 
begynne å bygge, også ett år å bygge. Etter fem år, i 1941, under 
krigen, sto kirken der. 

- Fantastisk!
Ja, det var en drøm! Den historien ble den gangen kalt for 
eventyret i norsk kirkeliv. Og det var et eventyr, for alle var med 
på dette. Alle kjente Ilakirken, både før og etter den kom. Og 
menigheten var enestående. Det var ikke et hjem hvor de ikke var 
med, tror jeg. Så det føltes som en drøm. 

Det var slitsomt og mye å gjøre. Også var det jo ikke lokaler. Til å 
begynne med startet min mann på Kiellands plass på en lastebil 
og lånte et orgel og fikk en til å spille og hadde noen friluftsmøter 
der. 
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Vi leide Emmaus i Maridalsveien og hadde møter der, med basar 
og alt mulig. Så startet vi foreninger i menigheten, som vi hadde 
hjemme. Vi hadde to værelser og kjøkken, det ene var delvis 
kontor, det andre var soveværelse og spisestue og litt av hvert. 
Og der hadde vi møtene, men etter et snaut halvt år var det ikke 
plass til min mann og meg. Jeg gikk rundt og var vertinne, mens 
min mann satt på sprinklene på radiatoren. Han var tynn og fikk 
vondt i baken, men det var ikke noen stol. Så økte vi på med flere 
og flere foreninger. 

Det gikk en to-tre år. Det var før krigen. Lønnen var så dårlig 
at vi ikke kunne leve av den. Etter ha vært gift et år, måtte min 
mann låne tusen kroner av sine brødre. Vi visste ikke hvordan 
vi skulle klare oss, også all den bevertningen vi hadde hjemme. 
Så kom 1939 og all uroen ute i verden. Biskop Bergrav var en tur 
i Tyskland. Jeg vet ikke hva det gjaldt, men jeg tror det var en 
viktig tur. Min mann visste det, men jeg vet ikke. Da han kom 
hjem, kalte han til seg min mann og sa; Vi må begynne med en 
gang, hvis ikke blir det ikke noe. Det var i september 1939, da 
var tyskerne allerede gått inn i Polen. Så vi må gå i gang med en 
gang! Vi må samle inn hundre tusen i løpet av ett år! Jada, sa min 
mann, han var optimistisk til å begynne med. 

Forstanderen i styret på Lovisenberg sykehus sa; Vi kan da ikke 
la den mannen sitte å sulte der nede med familien. Vi hadde fått 
to barn, også da. Så fikk han to avdelinger der, og tusen kroner i 
året. Han hadde 5400 kroner i året fra før, siden han var så ung, 
bare 29 år. Så kom disse tusen i tillegg, det hjalp jo godt. Det sier 
hvordan stemningen var. 

En dag han var på vei til Lovisenberg, kom en ukjent mann forbi. 
”Jeg trodde ikke vi skulle få en så blåøyd prest i Ila at han tror 
han kan samle inn hundre tusen kroner på ett år!” Da gikk min 
mann rett hjem og stengte seg inne på kontoret. Da ringte det 
på døren. Den gang ble verdipost levert på døren. Han lå på kne 
ved skrivepulten, da jeg kom inn. Jeg gav ham brevet og gikk ut 
på kjøkkenet. Elna! Kom inn! Så kom jeg inn, og han drog opp 
en konvolutt og inni der lå en tusenlapp. En tusenlapp i 1939! 
Det var fra en lærerinne på Ila skole. De hadde egen forening for 
kirken. Den ble til en av klokkene, eller i en av klokkene. Sånn var 
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det. Etter ett år var det kommet inn 103 000 kroner. Og Gud gir 
renter!, var utrykket den gangen. 

Det var starten på Ila. Dermed var hele menigheten og alle som 
bodde der, det var deres! Og det var poenget! Det var deres! 
De strakte seg så langt de kunne, alle! Gunnhild jobbet borte 
på fabrikken på Sagene. Hun hadde en bøsse som hun la alle 
femøringene i. Den kom hun jevnlig til kontoret med. Så tok de 
bilde i menighetsbladet av den bøssa, og det spredte seg overalt. 

Min mann hadde vært hjelpeprest på Grønland. Så kom det en 
gammel dame, som hadde vært hushjelp og det hun hadde tjent 
stod på en bankbok. Alt hun hadde tjent ville hun gi til Ila. Hun 
ventet en hel time på min manns kontor , før han kom hjem. Hun 
hadde fem tusen kroner. 

Også kom krigen, men Berggrav fikk sin vilje. 16. februar ble min 
mann innsatt på årsfesten for småkirkeforeningen. Det ble gått 
i gang høsten 1939, i oktober ble det første spadetaket tatt uten 
offentlighet. 12. desember 1939 ble grunnsteinen nedlagt. 

Det var en gammel løkke hvor det lå en liten, ja, de hadde laget 
en innsjø som het Nordishavet. Der hugget de altså is, som de 
sendte rundt i hjemmene. Det var jo ikke kjøleskap den gangen. 
Snekker Sundby hadde en liten snekkerbu der. Så skulle han 
pensjonere seg, og min mann hadde blitt godvenner med ham. 
Han gikk rundt alle steder og snuste for å finne en tomt. Han 
prøvde Kiellandsplass, men der skulle det bygges kino. Da sendte 
snekkeren bud på presten. - Jeg eier en stor del av Iladalen, og 
den delen vil jeg gi til kirken. Og når jeg gir den, er kommunen, 
som eier resten, nødt til å gi resten gratis, når jeg gir mitt gratis! 
Dermed fikk vi jo tomt! 

Arbeidet stod kun en dag, det var 9.april 1940, panikkdagen. 10. 
april var arbeidet i gang igjen. Så ble kirken ferdig og innviet 22. 
mai 1941, og da var hele Iladalen full av flagg, midt under krigen! 
Så var det sånn, at når en ny kirke skal innvies så skal det ringes 
i alle byens kirker en time fra kl.17, kvelden før. Så jeg hang ut av 
vinduet, og hørte kirkeklokker flere steder. Det var ikke så mange, 
men det var begynnelsen. Så du skjønner at det hele var en drøm!
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Foto: Ukjent                                      Oslo Byarkiv

Ila småkirke bygd i 1941 som en av landets første arbeidskirker. 
Prest Jacob Rødland og diakon deler ut danskesuppen under krigen.

Vi samlet inn alt mulig, vi tok 10 kroner for en kopp og 25 kroner 
for en stol, alt mulig. (Åpner et skap, det klirrer i service, hun 
henter åpenbart noe, for å vise det frem).

- Akkurat! Med Ila kirke på, fra Porsgrunn.
Norsk, selvfølgelig.

- Og dette fikk dere skaffet i begynnelsen av krigen?
Kirken ble innviet i 41 og da var ikke vanskelighetene så store. 
Per Vigeland var kunstneren som dekorerte den, og der henger 
hans første arbeidstegning. Det var murvegg, så den måtte tørke 
før han malte på den. Så malte han en stor pappskive som måtte 
henge i to år og som hang da kirken ble innviet. Og etter to år 
malte han på selve veggen. 

- Per Vigeland?
Ja, det er nevø av Gustav Vigeland, sønn av Immanuel Vigeland 
og bror til Maria Vigeland. Veldig sympatisk og grei mann, og
han som de fleste andre, de ga sitt arbeid på selvkost. Ingeniøren 
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het Selmer. Hele kirken ble bygd på selvkost, resten var 
innsamlede gaver, Sundby gav tomten. Så i forhold til andre store 
bygg, så var det jo billig, fordi det var så mye gratis! Treskjæreren 
og elektrikeren gjorde det på selvkost, og det er ikke lite, med alt 
det elektriske. Arkitekt Nilsen tegnet kirken på selvkost. 

- Hvem spurte Per Vigeland?
Det var småkirkeforeningens styre. Det var der allting ble 
bestemt. Det var jo biskop Berggrav som var formann. Men så 
kom han jo i arrest.  

- Jeg har hørt om disse lotteriene, man hadde sett fra disse 
loddbøkene at det var vinnere over hele Oslo?
Ja, det var jo en bysak. For når det skal bygges en kirke i byen, 
så var det ikke bare en menighetssak, så var det hele byen. Blant 
annet var det dette som ble kalt ”klippekort”. Det var et lite kort, 
så stod det utenpå, vil du stikke et hull for 25 øre? Det var visst 10 
kroner på et kort. Også spaserte vi, min mann og jeg, før møtene 
om kvelden, for vi hadde ikke råd til trikken. Så gikk vi ned der 
Maridalsveien slutter og Storgaten begynner, så gikk vi på hver 
vår side av gaten med et sånt kort. Vil de ikke kjøpe et kort til Ila 
kirke for 25 øre? Så gikk vi gaten ut, også fikk vi et sånt kort fullt. 

- Og gevinster, da?
Det var nesten ikke butikker i Ila, men noen gikk rundt i de store 
butikkene. Det var små ting som de kom med til oss. Det var 
nesten ikke plass til oss i den toværelses leiligheten vår. Ti egg var 
voldsomt populært under krigen, og en kake. 

En dame kom til min mann og sa at brudekjolen hennes var av 
nydelig natursilke, den var gulhvit, ikke sånn blendende hvit, og 
den var aldri brukt siden hun giftet seg. Om hun kunne få lov til 
å gi den til en messehagel, for så visste hun hvem som kunne sy 
den. Den ble aldeles nydelig. Vi har vel aldri tatt et sånt løft som 
de tok den gangen, det tror jeg ikke. 

Min mann kom på Grini i 1943, det var dagen før bursdagen 
hans i slutten av november. Da opplevde vi jo hva samhold i 
menigheten mente. Jeg ble båret på hendene. Julaften, da han 
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var på Grini, så fikk jeg ikke gjort annet enn å lukke opp døren. 
Det var to kilo godt smør i 1943!, og en dame kom med to hundre 
kroner, innerst på brystet. Han kom ut i 1944, på våren. 8. mai 
1945 hadde prestene fått beskjed om at de skulle ringe med 
kirkeklokkene kl.tre, så trodde jo folk at det skulle være noe i 
kirken, og de kom strømmende til kirken. Vi skulle synge ”Ja, vi 
elsker”. Jeg kunne ikke synge en tone fordi jeg bare gråt. Det var 
8. mai 1945. 
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     4. søndag i advendtstiden 
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     Sef 3,14–17 Han jubler over deg med fryd
     2 Kor 1,18–22 Løftenes ja og amen
     Matt 1,18–25 Budskapet til Josef  

Kontekst: Advent
I år faller fjerde søndag på lille julaften, 23. desember, og 
det avspeiler seg i evangelieteksten, som er en tilpasning til 
hvordan adventstiden har utviklet seg den siste generasjonen. 
Adventstiden er nå blitt mer og mer en julefeiring på 
forskudd, med julekonserter, «vi synger julen inn», og (før-)
julegudstjenester fra tidlig i november. Med høydepunkt i julaften 
er julen flyttet lenger og lenger fram, slik at det er ikke mye igjen 
av den etter julaften. Enkelte menigheter har simpelthen sløyfet 
1.juledagsgudstjeneste fordi det ikke kom noen i kirken den 
dagen.

Dette har slått ut i tekstvalget for adventstiden. I et utkast til 
ny tekstbok for Den norske kirke som biskop Eivind Berggrav 
arbeidet med mens han var internert under krigen (Tider og 
Tekster, Andaktsbokselskapet, Oslo 1947), skriver han om 
hvilket preg adventstiden har hatt. I oldkirke og middelalder lå 
tyngdepunktet på at kirken skulle forberede seg på den levende 
frelser og hans komme, og også på hans «annet komme,» på 
den ytterste dag. Dermed var tekstene knyttet dels til Johannes 
Døperen som skulle rydde vei for Herren, dels til Jesu inntog 
i Jerusalem på palmesøndag og dels til Menneskesønnens 
gjenkomst (Luk 21:25-36). Dette preget ble lenge beholdt i 
tekstene og i salmene for adventstiden.
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Men i mange protestantiske kirker ble tyngdepunktet etter hvert 
flyttet over til Jesu fødsel, og det ble en sterk følelsesmessig 
tilknytning til barnet, som mange kunne identifisere seg med. Det 
ble barnets komme som ble sentrum for forventningene. 

Det har slått ut på tekstene for 4. s. i advent: I den nye tekstboken 
fra 2011 er tekstene om Johannes Døperen (4. s. i advent Joh 
1:19-28), erstattet med tekster direkte knyttet til Jesu fødsel. For 
første og andre rekke er det Marias lovsang, fortellingen om Maria 
og Elisabeth. I tredje rekke er fortellingen om Josefs reaksjon på 
Jesu fødsel i Matt 1:18-25 satt inn. Den er fortsatt evangelietekst 
på julenatt og jule-otte, men de feires antakelig i så få kirker at 
ikke mange oppfatter at det er en dublering. 

De øvrige tekstene har beholdt et fremtidshåp: Sefanja 3:14-17 
om hvordan Israels rest skal bli befridd fra fiendene av Gud, og 2. 
Kor 1:18-22, om hvordan Guds løfter er sikret i Kristus. Dagens 
bønn er vakker, men det er ikke lett å se noen sammenheng 
med dagens tekster. Den bygger direkte på tekstene om Maria i 
de andre tekstrekkene, og på Fil 2: 5f, som ikke finnes i noen av 
tekstrekkene. 

Betraktningene over er til innvortes bruk for den som skal preke, 
til refleksjon over den konteksten vi snakker inn i.

De to fødselsfortellingene
Siden fortellingen om Jesu fødsel i Matteusevangeliet kommer 
dagen før julaftens Lukas-versjon er det nødvendig å si noe om 
forholdet mellom de to fødselsfortellingene i Matteus 1-2 og Lukas 
1-2. De har jo til felles bare navnene på Josef og Maria, at Jesus 
ble unnfanget ved den hellige ånd, og at fødestedet er Betlehem. I 
Matteusevangeliet er Josef hovedpersonen som får budskapet fra 
Gud, hos Lukas er Maria hovedpersonen som får løftet gjennom 
engelen. Det er Lukasevangeliet som forteller om hvordan Jesu 
fødsel skjer omgitt av engler og sauegjetere, mens Matteus 
forteller om det som skjer etter fødselen: Vismennene fra Østen 
som leter etter «jødenes konge,» noe som får Herodes til å sette i 
gang barnemordet i Bethlehem. 
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Prekenen gir neppe anledning til en bred utlegning, men i alle 
fall til å si noe om at her har det vært ulike historier i omløp, 
og at det verken er mulig eller ønskelig å velge mellom dem i et 
forsøk på å finne «historiske fakta.» Her er omstendighetene 
rundt Jesu fødsel fortalt på måter som vil peke fram mot bildet av 
Jesus i resten av evangeliet. Felles for fortellingene er at de setter 
Jesus opp mot makten i samtiden: mot den despotiske Herodes 
fremtrer Jesus gjennom Matteus evangeliet som jødenes konge. 
Og mot Augustus som påberopte seg å være verdens frelser, 
presenterer Lukas Jesus som frelseren.

Josef og Jesus
Det sentrale poeng i 1:18-25 er at Matteus forklarer hvilken 
betydning sønnen som skal bli født har. Begge navnene hans, 
som er av hebraisk bakgrunn, blir forklart for tilhørerne: «Jesus, 
for han skal frelse sitt folk fra deres synder», og «Immanuel 
– det betyr Gud med oss.» Det er viktig å holde fast ved dette 
poenget – at dermed får vi vite hvem Jesus er og hva han skal 
gjøre! For det er mange sider ved den korte fortellingen som tar 
oppmerksomheten, og som må forklares.

Først, Matteus gir en mannsstyrt og patriarkalsk fortelling om 
Jesu fødsel. Den er fortalt fra Josefs perspektiv, det er han som 
er hovedpersonen både i denne fortellingen, og i den neste 
om vismennenes tilbedelse, flukten til Egypt, barnemordet i 
Betlehem og tilbakereisen fra Egypt og bosettingen i Nasaret. Den 
maskuline dominansen blir ekstra tydelig sammenlignet med 
Lukasevangeliet som har Maria i sentrum, selv om det er felles for 
begge at det er Josef som er av Davids ætt, og dermed den som 
knytter Jesus til Israels store konge.

Fortellingen begynner med at Josef blir utfordret på sin ære som 
mann: Maria, som var lovet bort til Josef, var med barn, før Josef 
hadde tatt henne til seg i sitt hus og begynt et ekteskapelig liv 
med henne. Barnet måtte derfor ha en annen far. Historisk er det 
nyttig å vite at hvis en jødisk mann oppdaget at hans kone hadde 
begått ekteskapsbrudd, var skilsmisse en selvfølge, på bakgrunn 
av en rettsak. At Josef ville sende vekk Maria «i stillhet» betød 
selvsagt ikke at folk ikke ville oppdage det, men at Maria ikke ville 
bli utsatt for en rettssak.
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Det er merkelig at Matteus i det hele tatt nevner at han visste 
at Jesu opphav var omstridt. Fra kilder fra 2. århundre vet vi at 
det verserte påstander i jødiske kilder om at det var en romersk 
soldat, til og med navngitt (Panthera) som var far til Jesus. Senere 
jødiske skrifter har andre fortellinger, at det var en nabo som 
lurte seg til samleie med Maria. Det er mulig at Matteus fant det 
best å ta opp de jødiske «mot-fortellingene» direkte, for å avvise 
dem. Det gjorde han også i fortellingen om Jesu oppstandelse, da 
han gjengav ryktet som oppstod blant jødiske ledere om at Jesu 
disipler hadde stjålet den døde Jesus, 27:62-68; 28:11-15.

Svaret på spørsmålet om Jesu opphav kommer i et budskap Josef 
får fra en Herrens engel i en drøm, den vanlige måten Matteus 
driver historien fram på (2:13, 19, 22). Budskapet er at barnet ble 
unnfanget ved Den Hellige Ånd, og dermed var Josefs ære reddet, 
slik at han fullførte ekteskapet og tok Maria hjem til seg, 1:24. 

Ånden og bekjennelsen til Jesus
Her er det viktig å ikke henge seg opp i en diskusjon om 
unnfangelse uten mann. Med talen om Ånden som opphavet til 
Jesus bedriver ikke Matteus biologi. Ånden er den som bevirker 
bekjennelsen til hvem han skal bli, slik det uttrykkes gjennom 
navnene. Ved å gi barnet navn, påtar Josef seg det juridiske 
farskapet, setter ham inn i Davids ætt, og gir ham navnet «Jesus, 
for han skal frelse sitt folk fra deres synder». Jesus er en gresk 
form av det hebraiske Jehoshua/Jeshua som er en kombinasjon 
av Gudsnavnet Jahve og verbet for å frelse. Typisk for Matteus 
bruker han formelen «dette skjedde for at det ordet skulle 
oppfylles som Herren har talt gjennom profeten» (se kapittel 
2!). Dette er sitatet fra Jes 7:14 om «den unge jenta» (LXX og 
Matteus: «jomfruen») som skal føde en sønn, som de skal kalle 
Immanuel, dvs. «Gud med oss». 

Dette er navngiving som bekjennelse. Jesus blir presentert som 
den som på vegne av Gud skal frelse folket, og som er Guds 
nærvær hos folket. Det er dette som er resultatet av Åndens virke 
– på samme måte som i fortellingen om Jesu dåp. Hos Markus, 
som ikke har fortellingen om hvordan Jesus blir Guds sønn 
gjennom Ånden ved unnfangelsen, er det ved dåpen at Ånden 
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kommer over Jesus sammen med Guds stemme, som vedkjenner 
seg Jesus som «min Sønn,» (Markus 1:10-11)

Jeg tror det er her prekenen bør begynne, med betydningen 
av navnene som brukes om Jesus og hva de betyr: «han skal 
frelse sitt folk fra deres synder» og han er «Gud med oss.» Disse 
navnene peker framover. I fortellingen om løftene knyttet til Jesu 
fødsel kommer den voksne Jesus til syne; navnene peker framover 
til flere fortellinger i evangeliene.

 En «signalfortelling» hos Matteus er hans omforming av Markus’ 
versjon av stormstillingen på Genesaret-sjøen (Markus 4:35-
41) i 8:23-27. Der Markus lar disiplene si «Mester, bryr du deg 
ikke om at vi går under?» roper de hos Matteus: «Herre, frels! 
Vi går under!» (8:25). Og «Gud med oss» oppsummerer hele 
Matteusevangeliet, med disiplenes oppdrag – og samtidig trøst 
om at de ikke skal være alene i fremtiden: «jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende,» 28:20.

Her må det være mulig å snakke profetisk: Hvem er den Jesus 
som skal fødes? Hvordan kan han bringe håp til en verden der så 
mange opplever seg som glemte, alene, uten noen som er «med 
dem»? Hva er tegnene på frelse, som befrielse, redning? Og 
hvordan frir den ikke bare fra individuelle synder, men
også fra kollektive synder i en verden preget av utbytting og 
undertrykkelse? Hvor er håpstegnene? «Hvor skjer Jesus» i 
vår tid? Her må vi løfte blikket ut over en selvsentrert feiring av 
julehygge.

Salmer
Jeg vil foreslå Jesus-salmer, selv om de fleste ikke finnes i advent-
delen av salmeboken. Men en opplagt inngangssalme er nr. 3: «Å 
kom, å kom, Immanuel!», kanskje også 22: «Hosianna Davids 
sønn!» Andre forslag er 86: «Navnet Jesus», 360: «Jesus, du 
har brakt Guds rike,» og til nattverden 604: «Jesus, livets sol og 
glede.»
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     Jes 9,1a.2.6–7 Fredsfyrsten
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     Luk 2,1–20 Jesus blir født  

Julaftan no igjen?
Noko forblir det same. Julaftan, til dømes. Den same maten og dei 
same folka rundt bordet, dei same salmane og den same teksten. 
Juleevangeliet, ein av dei få tekstane vi kan ut og inn, høyrer vi 
både i kyrkja og kanskje også rundt middagsbordet denne dagen. 
Det er noko trygt ved det heile. Og også arbeidsbesparande, 
tenker kapellanen som nok ein gong skal ha gudstenesta julaftan. 
Ho er jo så god med barn. Soknepresten kan som vanleg pusse på 
si preike om Johannesprologen. Han appellerer nemleg, synst han 
sjølv, til folk som har levd og trudd ei stund. Og det er jo dei som 
kjem på førstedagen. Er det ikkje slik då? 

Men så skjer det noko. Nokre små gradvise endringar som vi kan 
observere dersom vi legg dei tilsynelatande like julemiddagsfotoa 
frå dei ulike åra etter kvarandre. Og meir dramatiske endringar, 
plutseleg er det ein som ikkje et svinekjøt eller ikkje kjøt i det heile 
ved bordet. Eit år er det ei som ikkje er der. Familie er dei som er 
til stades på det siste familiebiletet, som ein av mine kloke venner 
har sagt det. Kanskje er heller ikkje den kjente bibelteksten den 
same no i 2018? 

Det tidlause og det daterte
Ein kvar som har vore på gudstenester i jula veit at det er stor 
forskjell på det som skjer i kyrkjene julaftan og juledagen. Ein 
ting er at det er fleire folk der på julaftan, ofte fleire gudstenester 
etter kvarandre. Men også evangelietekstane, som er dei same frå 
kyrkjeår til kyrkjeår, er grunnleggjande ulike. Johannesprologen 
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førstedagen er ei lyrisk skildring av dei store kosmiske saman-
hengane heilt frå «i byrjinga». Juleevangeliet, som vi stadig kallar 
det, altså evangelieteksten på julaftan, er derimot ei omhyggeleg 
datert forteljing om noko som skjedde der og då. I ein slik 
situasjon er det lett å få inntrykk av at evangeliet den eine dagen 
er tidlaus høglyrisk tale som opnar dei heilt store romma, mens 
det andre er ei realistisk forteljing om ei tidfesta hending i eit 
mykje mindre rom. Dette er ei spenning som ein ikkje kan løyse 
ved å la dagane ta farge av dette førsteinntrykket og absolutt ikkje 
ved å sørge for at prestane får tildelt den gudstenesta ein tenker 
seg dei høver best for. Strategien må heller vere å undersøke det 
i Johannes-prologen som peikar mot hendingar på tidsaksen. 
Det gjer det viktige prosainnslaget om døyparen. Og dessutan 
koplinga til fødselsforteljinga der det er dei som tek imot, som 
kan bli nyfødde barn (v. 12-13). Heile prologen munnar ut i ei 
hending:  «Og Ordet vart menneske / og tok bustad mellom oss.»

Finst det på same måte noko i juleevangeliet som peikar mot dei 
heilt store samanhengane?

Mellom keisaren i all sin velde                                  
og dei himmelske hærskarane
Det gjer det absolutt. Sjå for deg at du skal lage utkast til ein 
Netflix-serie om Jesu liv. Då blir det fort tydeleg at det som vil 
koste pengar er første og tredje scene i denne forteljinga, altså det 
som dreier seg om keisarens påbod og dei himmelske hærskarane. 
Scenene med fødselen og gjetaranes hylling kan bli billigare. Men 
dei er heilt avhengige av god casting og av at ein tør utbrodere litt 
på dei nokså knappe skildringane. 

Kva om vi ser for oss den første scena på denne måten? Kameraet 
fokuserer på føtene til ein som går fram og tilbake framfor ei 
mengd skrivarar. Vi skjøner raskt at det må vere sjølvaste keisaren 
som det allereie finst mange store statuar av i heile det vidstrakte 
riket. Keisaren står på sitt høgaste slott, så kvit som ei and, så sort 
som ein brann og dikterer eit påbod om at alle i heile verda skal 
bli skrivne inn i manntal. «Manntal?» kviskrar den eine skrivaren 
til den andre. «Ja, manntal. Dette er første gongen. Og poenget 
er nok å få inn meir skatt.»  Vi ser dei to skrivarane daterer breva 
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sine og den første adresserer sitt til Kvirinius, Syria. Kameraet 
zoomar ut og vi kan sjå den enorme mengda av skrivarar som 
ferdigstillar kvart sitt brev til heile den kjente verda. Det heile 
munnar ut i glimt av soldatar som marsjerer og at desse breva blir 
sendt med båt og hest og til fots til alle rikets utkantar. 

Dersom det finst økonomi til det, kan den tredje scena fort bli 
endå meir storslått. Ein himmel full av himmelske hærskarar, det 
er ein draum for ein kvar fantasy-regissør. Og så må ho bli einig 
med scenografane om kva klede og våpen dei himmelske og dei 
svært jordiske hærskarane skal ha. Dei skal jo ikkje vere så ulike 
at tilskodarane går glipp av likskapane mellom dei, der dei på kvar 
sin måte representerer all makt i himmelen og på jorda. 

Datert og lokalisert
Lukas er nøye på å datere det som skjer. Som vi no veit er 
denne dateringa upresis, for å seie det forsiktig. Poenget med 
heile grepet er jo å få Jesus født i Betlehem, ein by det var knytt 
store løfte til. Og også, å sette det som skjedde der heilt lokalt i 
samband med det universelle, med den romerske keisarmakta 
og også med meir påtrengande politiske spørsmål, til dømes om 
skatt. Dei politiske utfordringane som gav seg av det romerske 
herredømmet blir Jesus stadig meir intenst konfrontert med 
gjennom heile evangeliet, av og til i klårtekst: «Sei oss: Er det rett 
av oss å betala skatt til keisaren, eller er det ikkje?» (20,22). 

Mange av oss trur vi kan heile forteljinga utanboks. Lat oss lese 
den igjen, langsamt. Den sentrale hendinga i Betlehem blir skildra 
slik: «Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, og ho 
fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, 
for det var ikkje husrom for dei.» Dette er så knapt at ein treng 
ikkje vere filmregissør for å skjøne at her må ein legge til noko for 
at det skal bli mogleg å sjå noko som helst for seg. Og det er jo det 
kyrkja har gjort heile tida. Skal vi leggje til ein okse og eit esel? 
Det gjer ein allereie frå dei apokryfe barndomsforteljingane av. 
Og seinare kjem alle dramatiseringane og alle julesalmane og alle 
illustrasjonane av stall og krubbe. Det er grunnen til at mange av 
oss har tydelege førestillingar om kva som skjedde i stallen. Men 
eg, som både har spelt stallgut og Josef på julespel i skolen, var jo 
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ikkje til stades når Maria fødde. Kva var det som skjedde då? Her 
er Lukas si forteljing ultrakort. Samanlikna med den detaljerte 
skildringa av alt som skjedde med Jesu kropp mot slutten av 
evangeliet, finn vi nesten ingenting om kva skjedde med kroppane 
til Maria og Jesus her i starten. 

Sveipt?
Har du lagt merke til at dei to norske målformene gjengir det 
Maria gjorde med ulike verb?  På nynorsk «fekk» Maria sonen, 
på bokmål «fødte» ho han. Same kva er det ei knapp skildring på 
det vi veit er eit langt, smertefullt og også farleg kroppsleg forløp: 
Vatnet går, riene blir sterkare. Usikkerheita stig. Kjem jordmor-
Matja fram i tide? Skrik, smerter, blod. Og så skjer det noko. Det 
kan stallgutane og barnefaren høyre, nesten som på radioteater: 
Djup rytmisk pust og smerteskrik og plutseleg lyden av noko 
anna, lyden av eit nyfødt barn som skrik. Deretter kan vi førestille 
oss at barnet blir lagt ved moras bryst og kanskje også begynner 
å ta til seg føde. Og då er det kanskje tid for oss gjetargutar å kute 
tel og frå mens far hass stod og lo? Nei, ikkje heilt enno. For «ho 
sveipte han og la han i ei krubbe». Kva betyr det? Eg har spurt 
mange som trur dei kan teksten ut og inn. No spør eg deg: Kva 
betyr det å sveipe eller å svøpe? Det kan jo umiddelbart høyrest 
litt mjukt og julete ut. Som svøpt i silke eller kjærleik, eller noko 
slikt. Men det dreier seg altså om å reive, å pakke barnet nokså 
stramt inn, slik ein stadig gjer i mange kulturar, slik at det ikkje 
skal kunne bevege seg for mykje og bli uroleg etter det har forlate 
mors mage. Men det er ingen som har fortalt oss? Sånn er det 
med tekstar vi trur vi kjenner.

Aldri ikkje allereie i ein relasjon
Så knapt altså, nesten som i eit manntal eller ei slektsliste: 
«Maria fekk son sin, den førstefødde.» Dette er vel og merke 
den mest detaljerte skildringa vi har i nytestamentet av Jesu 
fødsel, den hendinga som blir framheva i dei oldkyrkjelege 
truvedkjenningane til fortrengsel for mykje anna Jesus gjorde 
og sa. Det knappe gjer at vi må leggje noko til, noko vi veit frå 
eiga erfaring: At det å føde og å bli født er smertefullt og farleg 
og at menneskelivet er sårbart. Lukas er god på å framheve at 
ein bestandig blir født inn i ei viss tid og ein gitt kontekst. Vi står 
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aldri ikkje allereie i ein relasjon. Til mor sjølvsagt, men også til dei 
andre som smett innom stallen, gjetarar, sæterjenter og englekor. 

Werner Jeanrond, som i haust starta som professor i dogmatikk 
ved Teologisk Fakultet, understrekar at vi ikkje er frittsvevande 
subjekt som kan velje å slutte oss til nokon eller noko. Vi er 
tvert om frå starten av i fire relasjonar som følgjer oss livet ut: 
Til andre, til verda, til Gud og til oss sjølve. Førestillinga om eit 
heilt uavhengig menneske som greier seg sjølv og er seg sjølv 
nok, er nettopp ein sosial konstruksjon. Faktisk ein nokså dårleg 
konstruksjon når det røyner på. Dette har eg lyst til å høyre meir 
om der eg kute tel og frå mellom det som på årets julebilde vil vise 
seg å vere familie og venner.

Når vi prøver å seie noko om dette kjernepunktet i kristen tru, 
at Gud vert menneske i Jesus, er det lett å gå ut frå at det er gud 
som er det vi ikkje veit kva er, menneske derimot veit vi godt kva 
er. Kanskje gjer vi ikkje det. Kanskje treng vi også at Gud blir 
menneske, for å vise oss kva mennesket er og kan vere? 

Fred på jord
Lukas er god på å vise kor avgjerande tid og kontekst er 
for å forstå det som skjedde. Kva konkrete utfordringar 
evangelieforkynninga julaftan 2018 bør ta opp, veit vi ikkje heilt 
før vi er der. Men som verda ser ut, trur er det er eit godt tips å 
bli verande litt lenger ved den himmelske hærskaren. Ei samling 
av erfarne og værbitte veteranar som fyller heile himmelkvelven 
over det nyfødde barnet, og som strekker ut eit langt banner i 
alle regnbuens fargar. Banneret er fylt av ord på alle språk slik at 
meininga er klår for alle: Peace now. Fred no. Shalom. Salaam. 
Mir. Fred på jorda. 

Salmeforslag
27 Eit barn er født i Betlehem
56 Ei krubbe var vogga
64 Nå har vi vaska golvet

65 Vi ser deg, Herre Jesus
68 Nå er den hellige time
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 Julenatt / Ottesang  

     mandag 24. desember / tirsdag 25. desember 2018

     Mika 5,1–4a Fredsfyrsten fra Betlehem
     1 Joh 1,1–4 Livets ord
     Matt 1,18–25 Josef og Jesu fødsel

Velkommen til ein tekstgjennomgang                 
utan tekstgjennomgang 
Preiketeksten kvar julenatt og ottesong er fødselsfortellinga 
hos Matteus. Og i år, som kvart tredje år, er dette samme 
teksten som det vart preika over bare nokre dagar før, fjerde 
søndag i adventstida. Og etter som redaksjonen har vore så 
vennleg å fortelle meg at min gode lærar Halvor Moxnes skriv 
om nett denne teksten i dette nummeret av NNK, kjem denne 
tekstgjennomgangen til å konsentrere seg om natta og nokre 
refleksjonar til korleis ein kan preike og legge opp gudsteneste i 
julenatta. Samtidig vil eg sette ord på det eg rekner med mange 
har stilt seg: Kvifor er Tekstboka lagt slik opp at ein skal ha 
samme preiketekst med nokre dagars mellomrom kvart tredje 
år - om det ikkje er tenkt at julenatt ikkje eigentleg er ei feiring 
ein treng å rekne med. Vi ventar i spenning på kva Bispemøte og 
Kirkeråd gjør ut av dette og andre eksempel på revisjonsbehov for 
Tekstboka.  

Men så til julenatta (og kanskje ottesongen?).

Denne natta av kontrastar - fra dei som er aleine, til dei som har 
stor familie og venner rundt seg, til dei som kjem saman med 
frammande eller kjente til felles julefeiring, som for eksempel 
julegjestebod i Vår Frue kirke i Trondheim eller mange andre 
plassar. 
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Ein slik kontrast må vi sjå for oss når vi forestiller oss tilhøyrarane 
julenatta. Tette relasjonar, brutte relasjonar, utfordra relasjonar, 
gjenfunne relasjonar. Og det å komme til julenattsfeiring fra ei 
feiring med mange rundt bordet, betyr ikkje at relasjonane var 
trygge. 

Kan vi invitere inn til ei feiring av julenatt eller ottesong der vi kan 
kjenne at vi står i relasjon? Om det er foreina i nattverden, bunde 
i hop av lys som sprer seg fra menneske til menneske? Kanskje 
burde ein eigen lyssymbolikk også bli utvikla for julenatta, slik 
den finst for påskenatta. Også i påskenatta ender vårt faste 
evangelium merkeleg nok opp i frykt og flukt, ja i usikkerheit. 
Mens lystenninga på starten av gudstenesta og flammen som 
sprer seg er lyset fra oppstoda i våre hender. Kanskje kunne ein 
flamme fra hand til hand i julenatta være lyset som bind oss alle 
saman?

For dei som har fredslyset fra Betlehem i nærheita i adventstida, 
kan det være god symbolikk i å ta vare på flammen fram til 
julaften, og la den spre seg i menigheita både julekvelden og 
julenatta. 

Tillit eller trygghet
Også relasjonane i preiketeksten er usikre. Relasjonen mellom 
Maria og Josef blir usikker, relasjonen mellom far og barn er 
usikker, ja det er også ei stund usikkert kva slags reaksjon og med 
det kva slags relasjon Josef vil ha til engelen og bodskapen den 
kjem med. 

Relasjonen til Gud er usikker for dei som tar imot teksten - da og 
no. Da evangeliet vart til, var det uhøyrde at Gud skulle kunne 
bli menneske, kunne bli knytt i lag med eit menneske. Og også i 
dag er relasjonen til Gud i Jesus usikker. Kven var Jesus? Kven er 
Gud? Kven er vi menneske i forhold til denne Gud-med-oss?

Skal julenatta og ottesongen sine tekstar invitere oss ut av dei 
usikre relasjonane og inn i tillit og tryggheit? Den tyske teologen 
Ina Praetorius (inapraetorius.ch) skriv i «Gott dazwischen - 
eine unfertige Theologie» (Grünewald, 2008) om at tillit til 
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Gud startar med «ein Akt der Zustimmung», ei bifallande, 
samtykkande handling. Josef startar i ein usikker relasjon, og får 
gjennom Guds håpefulle bodskap den profetiske drømmen om 
ein som skal gjenopprette relasjonane mellom Gud og menneske, 
og som skal gi menneske ein ny sjanse, ein sjanse til å si ja til den 
usikre relasjonen, ja til Maria, ja til barnet, ja til Gud. 

Det kan ikkje ha vore ein lett situasjon for Josef. Det er ingen lett 
oppgave for oss å gjenkjenne kva som skal til for å gjenopprette 
relasjonar, tillit. Men det gjør det ikkje mindre viktig for Kyrkja å 
utforske og i lag med dei som kjem på julenattsgudsteneste, la seg 
bli utfordra av.

Født
Julenatta handlar om ein fødsel. Det historiske er usikkert, 
dogmet om Jesu guddom vart formulert i løpet av hundreår med 
teologisk diskusjon. Men om relasjonen vår til dogme og tekst er 
usikker, står fortellinga om det å bli født framleis i midten og har 
muligheit til å åpne noko for oss. 

Ina Praetorius har skrive mykje om det å være født som det å være 
til i relasjon. Ho skriv i «Gott dazwischen» om denne teksten, og 
om profetien om håpsbarnet som blir født og som blir så nær Gud 
som ein nyfødt er nær si mor. Det å bli født er å bli ein del av eit 
nettverk av relasjonar, ein vev av band mellom menneske: basert 
på kropp, kjøtt, historie, berøring, nærvær, blod og fortelling 
og gjenfortelling. I fortellinga om Jesus som blir født som Gud-
med-oss, høyrer vi om Gud som blir del av vår vev. Og kanskje 
bør vi bruke ordet vev, og ikkje ordet nettverk, som etter kvart 
har mista assosiasjonane til det materielle gjennom det digitale 
og abstrakte. Det som skjer i julenatta er konkret. Den relasjonen 
Gud går inn i er konkret. Like konkret som ein fødsel. 

Brevteksten til julenatta løfter opp det evige og det som var 
fra begynnelsen, som ein opptakt til juledagens evangelium. 
Men julenattas evangelium trekk det evige og himmelske inn i 
vårt med-kvarandre, inn i vår vev. Og når engelen si tolking av 
namnet Jesus er at han skal frelse folket sitt fra deira synder, 
høyrer eg eit ekko i Praetorius sin tekst: Jesus er den som 
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gjenoppretter relasjonen til mennesket til Gud som Meininga 
i Alt, gjenoppretter alt det som held oss borte fra kvarandre og 
borte fra Livets Meining (praetoriansk for Gud).

Draum
Ein kvar fødsel er ny. Ein kvar fødsel lovar noko unikt, eit unikt 
liv, eit unikt menneske. Derfor er ein kvar fødsel ein lovnad om 
ein ny start. Ein profeti om ein ny begynnelse. Ein draum.

Julenatta er natta for draumen som ligg gjømt for oss så lenge 
vi bare ser på dei brutte eller usikre relasjonane. Draumen (det 
profetiske håpet som vi bare kan høyre når englane kviskrar til 
oss) løfter Josef, inviterer han til å si ja til barnet, ja til relasjonen 
til Maria og til Gud-med-oss. 

Kva slags draumar ber vi denne julenatta, etter at alle julegavene 
er pakka ut? I dag treng vi å uttale profetiane på nytt. Vi treng å 
artikulere kva fred betyr, kva Gud med oss betyr, kva å bo trygt 
betyr. Det er (kanskje) den draumen vi ber på, men som vi ikkje 
enno riktig greier å ha tillit til, slik Josef ikkje greidde å ha tillit. 

Vi kan ikkje sette ord på alle våre draumar, eller draumane til 
enkeltmenneska som er i lag med oss i kyrkja. Til det er dei 
for mangfoldige, for sårbare. Men vi kan kanskje åpne for at 
draumane, det profetiske håpet, inneheld ei retning vi som 
enkeltmenneske og som samfunn ofte ikkje tør eller greier følge. 

Og lytte, som Josef, til at noko uventa nytt tar til, som vi ikkje 
visste om.

Salmeforslag
46 I kong Davids by
32 Fra himlen høyt
43 Stille natt
55 Midt i hårdest vinter
33 Det hev ei rose sprunge
38 Mitt hjerte alltid vanker
65 Vi ser deg, Herre Jesus
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     1. juledag  
     tirsdag 25. desember 2018  

     Ordsp 8,1–2.22–31 Visdommen og bygningsmannen
     Hebr 1,1–6 Utstrålingen av Guds herlighet
     Joh 1,1–14 Ordet ble menneske  

     Denne tekstgjennomgangen har tidligere vært trykket i                        
     Nytt norsk kirkeblad nummer 7/2014.  

Første juledag er en dag i kirkeåret som i stadig større grad er 
blitt et paradoks. På den ene siden er det den største festdagen 
i julen, og den nest største festdagen i kirkeåret. På den andre 
siden – dagen derpå. Det aller meste av kruttet er alt brent opp, 
gjennom en lang og intens adventstid som kulminerer på julaften. 
På juledagen er det ofte god plass i benkene. Det kunne gi grunn 
til mismot, men gir også mulighet for ro og konsentrasjon. På 
julaften er det folkefest, men på juledag kan man gi festen dybde, 
sammen med de ivrigste kirkegjengerne. Det bør også prege selve 
gudstjenesten. Uten å nedvurdere julaften bør også gudstjenesten 
da være et skritt på veien mot det liturgiske høydepunkt på første 
juledag. Mer enn noen gang er det viktig å skaffe musikalske og 
andre ressurser for å gi denne dagen et ekstra høytidspreg. (Jeg 
foreslår ikke her noen salmer, ettersom utfordringen denne dagen 
mest er hvilke julesanger man ikke får med.)

I forhold til tekstene gir julaften og juledag en mulighet til å gå 
inn i samme hendelse utfra to forskjellige evangelier, noe som jo 
i dette tilfellet gir to svært forskjellige fortellinger. Den kirkelige 
tradisjon har vanligvis lagt sammen de ulike fortellingene. 
Julekrybben inneholder litt fra Matteus, litt fra Lukas og resten 
fra mer obskure kilder. Johannesprologen blir da som en 
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kommentar til og utfylling av julenatt i stallen med engler og 
hyrder, stjerne og vismenn. Men er det nødvendigvis den beste 
tilnærmingen? Er det ikke snarere slik at de burde leses hver for 
seg; legges ved siden av hverandre, men atskilt? Da blir bildet 
av hvem Jesus var og hva som var hans opphav kanskje mindre 
skarpt, men det blir også bredere. 

De ulike evangeliene presenterer Jesus på hver sin måte. Markus, 
det eldste, har som kjent ingen fødselsfortelling. Matteus og Lukas 
har hver sin, hvor noen kjernepunkter er like: Jesus er født av 
jomfru Maria, som er trolovet med Josef. Betlehem og Nasaret er 
inne bildet. Ellers er det to helt forskjellige historier. De kan ikke 
legges oppå hverandre; de har ikke en gang samme kronologi. 

Kjente Johannes til disse fortellingene? Det er flere ting som 
taler for det, men det er ikke så mye som et hint til Jesu fødsel 
hos Johannes. Det første vi får høre om familien hans er ikke noe 
om jomfrufødsel; han omtales som sønn av Josef (1,45). Det er 
noe demonstrativt i måten Johannes lar Jesus komme Døperen 
i møte (1,29) og så plutselig være til stede i evangeliet. Det 
trengs ikke noen fortelling om en overnaturlig fødsel eller noen 
kronologisk tidfesting. Johannes har et mye større og bokstavelig 
talt universelt perspektiv. Der synoptikerne begynner med 
konkrete opplysninger, åpner Johannes med en poetisk filosofisk 
betraktning. Der synoptikerne går tilbake til Jesu unnfangelse, går 
Johannes tilbake til skapelsen. Der synoptikerne har ættelister, 
bruker Johannes et poetisk språk som fletter sammen hellenistisk 
filosofi med jødisk gammeltestamentlig tradisjon. Dermed er det 
ikke vanskelig å kombinere de to (det er i grunnen vanskeligere å 
kombinere Matteus og Lukas), men her vil jeg altså legge til grunn 
at vi er mest tro mot Johannes om vi ikke lar englene, hyrdene og 
vismennene luske rundt i bakgrunnen. 

Hvor vil en slik fremgangsmåte bringe oss? Johannes begynner 
altså med en prolog, som gir oss fasiten så å si, før selve 
fortellingen begynner. Den kaster lys over alt det som skjer 
gjennom hele resten av evangeliet. Men for egen del er jeg mest 
fascinert av hvordan prologen begynner så å si utenfor tiden, 
eller i det også tiden blir til. Videre begynner den med et abstrakt 
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prinsipp, Logos, som i hellenistisk filosofi har en så mye videre 
betydning enn den konkrete oversettelsen «Ordet». Det er en 
hel tankeverden knyttet til dette begrepet, som Johannes hekter 
seg på, og som kan oppsummeres i «fornuft» eller «filosofi». I 
inngangen til prologen adresserer så Johannes det som er en 
moderne problemstilling, nemlig den skjulte Gud. Hvor kan 
jeg finne Gud, ingen har noen sinne sett Gud. Men Ordet er hos 
Gud, og Ordet er Gud. En filosofisk konstruksjon å grunne på; 
den er også til stede i GT, og det er en stor forbedring at vi nå 
har fått Ordspråkene 8 som lesetekst. Visdommen blir riktignok 
ikke identifisert med Gud på samme måte, men er til stede i 
preeksistensen. 

Det er vel heller ingen uvanlig konstruksjon å sammenligne 
Logos/filosofien med lyset; tvert imot finner vi det naturlig å si 
at tenkning og fornuft opplyse menneskene, dvs de som tok imot 
lyset. De kunne bli Guds barn. Vendingen kommer i vers 14, og er 
overraskende og provoserende for vår samtid som den antagelig 
var det for samtidens intellektuelle: Ordet ble kjøtt! (Eventuelt 
«kjød», for dem som foretrekker et mer bibelsk språk uten banale 
ord som kropp og kjøtt.) Abstrakte prinsipper som tenkning og lys 
er det motsatte av personer, dermed blir vers 14 et paradoks, og 
som sådan det dramatiske høydepunktet i prologen. Vi snakker 
likevel ikke om abstrakte prinsipper og tankekonstruksjoner, 
men et konkret menneske. Her knytter Johannes seg til en 
bestemt gammeltestamentlige tradisjon. Bokstavelig står det: 
‘kai eskænæsen en hymin’, «og slo opp sitt telt blant oss.» Ordet 
telt i denne sammenheng er et ord som også eksplisitt brukes om 
tabernaklet, eller paktsteltet. Dette teltet kunne flyttes rundt; det 
var ikke som templet i Jerusalem knyttet til et bestemt sted. Men 
der teltet ble slått opp, der var Guds nærvær. 

Så kort sagt: Ordet var i begynnelsen, Ordet var hos Gud og Ordet 
er Gud (Gud er Ordet). Og Ordet ble kjøtt og ble dermed synlig 
nærværende hos oss. Det er juleevangeliet ifølge Johannes. Det 
er ikke Jesu fødsel som står sentralt her, men Guds inkarnasjon. 
Og det jeg synes er befriende med Johannesprologen er at den 
understreker at Jesu nærvær blant oss ikke er utelukkende knyttet 
til hans jordiske liv. For det er et grunnleggende spørsmål: Etter 
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alle de tusener av generasjoner som menneskeheten har bestått 
av, hvorfor skulle Jesus komme akkurat der og da? Svaret gir seg 
for så vidt selv. Hvis Gud skal inkarnere seg må det nødvendigvis 
skje på et bestemt sted til en bestemt tid. Men prologen til 
Johannes kan leses som en understreking av at Guds nærvær går 
utover tid og rom, samtidig som han vil påpeke at den jordiske 
Jesus er nødvendig for at Gud skal bli synlig for oss, for at Gud 
skal få en skikkelse (jf. v.18). 

En krybbefri julepreken bør dermed kunne fokusere på det 
ubegripelige mysterium at Gud ble menneske (som ifølge Wilfred 
Stinissen er langt vanskeligere å forstå enn treenigheten). At det 
innebærer at Gud blir synlig, får en skikkelse som vi kan holde 
fast i. Og at det å holde fast i denne skikkelsen gir (evig) liv. I 
vår tid blir Jesu svakhet og utleverthet ofte trukket frem som en 
del av det gudsbildet Jesus representerer, men hos Johannes er 
han aldri utlevert, selv ikke på korset. Han er alltid situasjonens 
herre, og som sådan den som kan skape tro, gi trøst og bevirke 
kjærlighet. 

*** 

Jeg tillater meg også et lite appendiks til slutt, som demonstrerer 
kraften i dette budskapet: I år er det hundreårsjubileum for en av 
de mest spesielle hendelser i det 20. århundre: Julen 1914 hadde 
verdenskrigen vart i nesten fem måneder. Etter en fantastisk 
sommer, ikke ulik den vi hadde i år, og hvor folk flest levde 
fullstendig ubekymret med hensyn til krigsfare – det var noe som 
ikke lenger skjedde mellom siviliserte land – ble krigens redsler 
sluppet løs. Ved juletider var alt flere hundre tusen drept eller 
såret. Jeg forestiller meg at det må ha vært like uvirkelig grusomt 
den gangen som det ville vært i dag. Men da julen kom stoppet 
krigen på vestfronten opp. Soldatene gikk ut av skyttergravene, 
utvekslet sanger og gaver, spilte fotballkamper og hadde i det hele 
tatt en felles julefeiring. Generalene på begge sider var rasende, og 
sørget for at slikt ikke gjentok seg, men hendelsene julen 1914 blir 
stående som et fantastisk eksempel på kraften i kristendommens 
budskap om fred og forsoning mellom mennesker.
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     Stefanusdag / 2. juledag  
     onsdag 26. desember 2018

     Klag 3,52–57 Nå er det ute med meg
     Fil 1,27–30 Kjemp for evangeliet
     Joh 16,1–4a De skal støte dere ut  

Stefanusdagen
26. desember er nedfelt som dødsdagen for kirkens første martyr, 
diakonen Stefanus. Historien er fortalt i Apostlenes gjerninger, 
kapittel seks og sju. Martyriet er ikke bare fortid. Det er også 
nåtid. Kristne blir fortsatt forfulgt for sin tros skyld, i mange land 
i dagens verden. Vi blir utfordret av denne virkeligheten også i 
Norge. Gjennom asylsøkere som kommer til tro på Jesus mens de 
er her, men likevel blir sendt hjem til regimer som ikke tolerer slik 
omvendelse. 

Ja, dagens «budskap» er så viktig at det bør vurderes om 
menigheter der 2. juledag feires som 1. dag jul, eller ikke feires i 
det hele tatt, kan legge Stefanusdagen til søndag mellom jul og 
nyttår, hvis en ikke har fulgt Stefanusalliansens oppfordring om 
å følge andre søndag i november til en internasjonal «søndag for 
de forfulgte». Uansett: En «forfølgelsessøndag» hører så absolutt 
med i kirkeårshjulet. 

Nå leses det riktignok ikke fra Stefanushistorien i tredje rekke for 
2. juledag. Men dagen er like fullt hans! Og historien må gjerne 
parafraseres kort i innledningsordene til gudstjenesten eller ved 
prekenens begynnelse. En slik påminnelse kan gjerne knyttes til 
dagens episteltekst hvor Paulus understreker at det koster å følge 
Jesus, men at det er en nåde, en gave, å få lide for ham (Fil 1,29). 
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«Når deres time kommer»
Det knytter igjen an til dagens evangelietekst som er hentet 
fra den lange avskjeds(sam)talen Jesus har med disiplene i 
forbindelse med påskemåltidet i Johannesevangeliet, fra kapittel 
13. Situasjonen er fylt av tungt alvor. Jesus vet han skal dø. Folket 
vil vende seg mot han. Han vil bli tatt av dage. Og nå sier Jesus 
at det samme vil skje med hans etterfølgere. De vil også risikere 
å bli slått i hjel. Det er en slags forberedelsespedagogikk Jesus 
bedriver. Når disiplene blir forfulgt, skal det ikke komme som 
noen overraskelse. De må være forberedt «når deres tid [time] 
kommer» (Joh 16,4). 

Og utstøtelse og forfølgelse kom. Først fra «synagogen» (Joh 
16,2), og så fra de romerske myndighetene. De kristne var en 
utsatt og sårbar minoritet. Martyrenes tall kjenner vi ikke. De 
var mange, men likevel bare få i forhold til det voksende antallet 
kristne. Martyrenes vitnesbyrd (martyr betyr vitne) skapte mange 
Kristustroende. Så mange ble de at de romerske myndighetene 
oppga sin forfølgelsesstrategi og formulerte et «toleranseedikt» 
i Milano i år 311. I årene som fulgte ble kristendommen ikke 
bare tolerert, men omskapt til det religiøse fundamentet i 
statsdannelsen. Det kunne nesten se ut som Kristus hadde seiret, 
i tråd med ordene han avsluttet denne sekvensen av talen med: 
«Vær frimodige, jeg har seiret over verden» (Joh 16,33b).

Trengslenes tid er ikke forbi
I utsagnet før denne seiersproklamasjonen, understreker Jesus en 
annen sannhet: «I verden har dere trengsler» (Joh 16,33a). Det 
kan mange underskrive på også i dag. Gjennom det 20. århundre 
var kommunismens seier i Sovjet, Øst-Europa og deler av Asia 
og Afrika synliggjøringen av denne virkeligheten. Kirken ble 
undertrykt og kristne forfulgt. Tidvis brutalt og aggressivt. Tidvis 
mildere og mer passivt. I Kina og Nord-Korea er presset mot 
kristne fortsatt stort. Trengslene er tunge å bære. 

I dette bildet hører også kristnes skjebne i samfunn preget av 
islam hjemme. Midt-Østen og Nord-Afrika var en gang kirkens 
hjemmearena. I noen land finnes det på overflaten nesten ikke 
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spor av kristendom igjen. I andre utgjør kristne en tolerert, men 
diskriminert minoritet. Trengslenes tid er så visst ikke forbi.

Lidelsesfellesskap
For den globale kirke er bevisstheten om dette alvoret viktig. 
Medkristnes trengsler er våre trengsler. Paulus sitt vakre bilde om 
kirken som en kropp, er ikke begrenset til en lokal menighet, men 
gjelder kirken som helhet. Her hører utsagnet om at når «ett lem 
lider, lider alle de andre med» (1 Kor 12,26) hjemme. I dagens 
verden har moderne kommunikasjonsmidler åpnet for utvidet 
innsikt og styrket kontakt mellom kristne som lever i frihet og 
kristne som lever «under korset». 

Det kan være vanskelig å vite hvordan en skal engasjere seg 
for å vise deltakelse og støtte. En veg er bønnens veg. Også i 
gudstjenesten. I den korte «Dagens bønn» på Stefanusdagen ber 
vi blant annet: «Styrk alle som blir forfulgt for sin tro». 

Stefanusdagen utfordrer etter mitt skjønn til å være konkret 
– også fra prekestolen, i tråd med et av alternativene i 
avslutningsbønnen etter nattverden: «Hjelp oss å høre det rop du 
har hørt og se den nød du har sett»! Har menigheten en avtale 
med en SMM-organisasjon (Samarbeid menighet og misjon), 
kan det være et godt utgangspunkt for å konkretisere et slikt rop. 
Ellers er det ikke vanskelig å finne stoff om de utfordringene 
medkristne møter i land hvor kristne utsettes for forfølgelse. 
Organisasjonene er viktige øyne og ører som fanger opp hva som 
skjer i den globale kirke, og de søker å yte støtte gjennom sine 
nettverk innenfor rammer som ikke påfører de utsatte større 
belastninger. Det samme gjelder de kirkelige fellesskapene i 
økumeniske organisasjoner som Kirkenes verdensråd (KV/WCC) 
og Det lutherske verdensforbund (LVF). 

Kamp for tros- og ytringsfrihet
Ett perspektiv som gjerne kan tematiseres i prekenen, er en 
videreføring av fokuset på å hjelpe medkristne som forfølges. 
I dagens verden kan vi glede oss over å ha formulert et sett av 
«universelle menneskerettigheter». Menneskerettighetene er 
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en moderne oppfinnelse, men de bygger på en lang og grusom 
historie. Religion har vært brukt som begrunnelse for noen de 
verste overgrep i historien, også innenfor kirken. Martin Luther 
ble dømt fredløs for sitt teologiske opprør, hundre år etter at Jan 
Hus ble brent på bålet for sine «kjetterier». Lutherdommen var 
også brutal, både mot teologiske avvikere og «hekser». Gjennom 
tretti år var «kristenheten» eller med andre ord Europa hjemsøkt 
av religionskrigenes spøkelse, fra 1618 til 1648. Mange har trodd 
at når de tar liv av en religiøs meningsmotstander har de «utført 
en tjeneste for Gud» (Joh 16, 2). 

La oss også minne om at kanskje ikke minst Johannes-evangeliet, 
med sin omtale av «jødene» som Jesu fiender, har skapt grobunn 
for den ubehagelige anti-semittismen som har fått så dramatiske 
følger også inn i moderne historie!

Og det i en religions navn hvor opphavsmannen forkynte: «Elsk 
deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot 
dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og 
forfølger dere» (Mt 5, 44).

I denne overraskende og uhørte uttalelsen fra Jesus ligger kimen 
til en «universell» ambisjon om trosfrihet – og dermed også 
ytringsfrihet! I dag kan vi påberope oss disse frihetene som 
anerkjente, politiske friheter. Vi trenger å bli minnet om disse 
frihetenes i vårt samfunn i dag og i det internasjonale arbeidet 
for å få gjennomslag for disse verdiene i land hvor minoriteter 
undertrykkes og forfølges. Dette kan det være aktuelt å minne om 
fra prekestolen på Stefanusdagen!  
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Salmeforslag
38 Mitt hjerte alltid vanker 
81 Du de forfulgtes Gud 
77 Du ord fra alle æver 
615 Vi bærer mange med oss (Nattverd) 
197 Deg være ære

Dagens bønn Stefanusdagen / 2. juledag
Hellige Gud, vi takker deg for martyrene, som ga livet for 
evangeliets skyld. Vi ber deg: Styrk alle som blir forfulgt for sin 
tro. Lær oss å elske våre fiender og be for dem som forfølger oss, 
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den 
hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. 
Amen.
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71Kjersti Østland Midttun
nettprest i Sjømannskirken
kjersti@nettkirken.no

     Romjulssøndag  
     30. desember 2018

     Jes 66,10–13 Gled dere med Jerusalem
     Rom 11,33–36 Hvor ufattelige hans veier
     Luk 2,25–35 Simeons lovsang  

Oldingen og det lille barnet  

Kirkeåret og dagene rundt
Årets romjulsøndag faller på årets nest siste dag. Den lander 
såpass langt fra juledagene i år at den antagelig vil feires 
gudstjeneste i mange kirker denne dagen. Og samtidig så kommer 
den så tett på nyttår at det for menigheter som ikke holder 
messe på nyttårsaften eller nyttårsdag, vil det denne dagen også 
være naturlig å ha et nyttårspreg. Neste søndag er det Kristi 
åpenbaringsdag, og kanskje mer naturlig å fokusere på de hellige 
tre kongene og juletrefest.

Om lesetekstene
Leseteksten fra Det gamle testamentet er hentet fra det siste 
kapittelet i Jesajaboka. Dette er Trito-Jesaja, tempelet er gjenreist 
og trøstesordene til alle som sørger over Jerusalem er strengt tatt 
overflødige. Dette handler ikke om sorg og trøst der og da, men er 
en fremtidsvisjon og et frampek på det som skal komme. Språket 
og bildene er bemerkelsesverdig kroppslige, med trøstende 
bryst og herlige brystvorter som skal suges og nytes. Folket 
skal drikke og bli mette, bæres på armen og vugges på fanget. 
Og trøsten fra Gud er som når en mor som trøster sitt barn. I 
fremtidens Jerusalem skal folket få trøst. Metaforene er ømme 
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og omsorgsfulle – og uvante. (Og jeg ville vært litt oppmerksom 
før jeg delegerte tekstlesning til en vilkårlig konfirmantministrant 
denne søndagen.)

Romerbrevteksten er en hymne til Kristus. Pauli språk er hverken 
kroppslig eller uvant. Her er Guds rikdom, visdom, kunnskap, 
uransakelige dommer og ufattelige veier. Dette er avslutningen på 
tre kapitler om Guds vei med Israel. De er fylt med Pauli skuffelse 
over at Israel ikke tok imot Kristus da Gud rakte hendene ut, 
og hvordan dette ble en snublestein som brakte frelsen via 
hedningene til Israel. Og så avslutter han altså med denne 
hymnen til og lovprisningen av ham som ved alle ting er blitt til.

I tempelet
Evangelieteksten fra Lukas 2 hører egentlig hjemme på 
kyndelsmesse; vi befinner oss 40 dager etter fødselen, og 
renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi. Tiden var 
inne for å bringe barnet til tempelet, slik skikken var etter loven. 
Dette er det andre ritualet Lukas forteller om i forbindelse med 
Jesu fødsel, for han var allerede omskåret på den åttende dag 
og hadde fått navnet Jesus. I tempelet møter den lille familien 
Simeon. Vi vet ikke så mye mer om han enn at han var rettskaffen 
og gudfryktig, at han ventet på Israels trøst og at Ånden hadde 
latt ham få vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens 
salvede. Og vi tror han var gammel.

Og selv om dagens evangelietekst stopper ved Simeon, møter 
den lille familien rett etter også en annen person i tempelet; 
profeten Anna på åttifire år. Hun hadde trofast tjent Gud dag og 
natt gjennom faste og bønn. Også hun lovpriste Gud og fortalte 
om barnet til alle som ventet frihet for Jerusalem. Etterpå drar 
familien hjem til Nasaret, der Jesus vokser opp. Det neste vi får 
høre om Jesus er at han har blitt tolv år og har reist til Jerusalem 
for å feire påske sammen med foreldrene sine.

Det finnes flere veier inn i prekenen, og jeg vil antyde noen av 
dem:
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Livsriter og livsfaser
Jesus ble altså, som andre jøder, omskåret på den åttende dagen, 
og nå kom Maria og Josef med barnet til tempelet, slik skikken 
var etter loven. Hvis en er så heldig å ha minst ett dåpsbarn denne 
søndagen, tenker jeg at det er masse stoff å hente knyttet til dåp, 
overgangsriter og tradisjoner. Midt i den tida av året som de fleste 
av oss knytter mange og sterke tradisjoner til, møtes to religiøse 
tradisjonsfortelleringer, om hva den hellige familie gjorde for å 
følge sin skikk, og hva vi gjør når vi følger vår. 

Vi løfter som regel barna opp og presenterer dem for menigheten. 
Simeon løftet Jesus opp for alle folks åsyn, og presenterte også 
barnet for foreldrene. Og han som lovprises av Paulus er den 
samme som løftes opp av Simeon. 

Uten å gjøre dåpsbarna til Jesusbarnet, vil det helt sikkert 
også være mange paralleller å dra veksler på, og som kan 
kontekstualiseres, hos dåpsfamiliene; fylt av glede, omsorg 
for noen en vil det aller beste, frykt og beven, nattevåk og 
melkespreng, uro foran ukjent fremtid og bekymringer for alt en 
skal makte og mestre og danne og trygge og beskytte og oppdra. 
Og en bokstavelig talt salig blanding av både overveldelse og 
undring: Hvem er dette mennesket som har forandret alt? 

Profetier om Jerusalems trøst, og Simeon          
som ventet på og fant Israels trøst
En kan høre et slags ekko mellom teksten fra Jesaja og Simeons 
lovsang; I Jerusalem skal dere få trøst – han […] ventet på 
Israels trøst – mine øyne har sett din frelse. Her er det en profeti 
som oppfylles. 

Simeon var gudfryktig og ventet på Israels trøst. Det Paulus i 
Romerbrevet sukket over at jødene ikke forsto, det fattet Simeon. 
Vi får ikke vite hva som gjorde at han forsto det der og da, at 
det var i dette øyeblikket hans livsmål ble oppfylt og at det lille 
barnet han bærer i sine hender er den trøst han har ventet på. 
Vi får bare vite han kom til tempelet under Åndens ledelse. Også 
her vil det være materiale å ta av til en preken, der en også kan se 
på messianske forventninger og på hvem som tok imot. Her kan 
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en dessuten gjøre et poeng av at den frelsen Simeon ser, den er 
beredt for alle folks åsyn, og ikke bare de i den religiøse kulten 
rundt Jesus og hans familie eller Israelsfolket: Lyset er også lys 
for hedningene, de utenfor, for alle folk.

Fra krybben til korset gikk veien for deg
Samtidig som en profeti oppfylles, så kommer Simeon også med 
en ny profeti; han er satt til fall og oppreisning for mange. Og 
til Maria legger han til at gjennom din egen sjel skal det gå et 
sverd. Det er et frampek på hvilket liv og død barnet skal møte. 
Og det er et frampek hva slags smerte Maria skal måtte bære. 
Førti dager tidligere, rundt krybben, hadde alle undret seg over 
det gjeterne fortalte, slik foreldrene hans nå sto i tempelet og 
undret seg over det Simeon sa om sønnen. Ved krybben hadde 
Maria allerede gjemt det som skjedde i sitt indre, i sitt hjerte. Her 
får hun vite at hennes sjel og indre skal gjennombores av sverd og 
smerte. Fra krybben til korset gikk veien for deg, heter det i en 
av julesalmene. Her finnes det altså flere hint en kan ta tak i for å 
tegne opp denne veien, enten en vil gripe fatt i lidelsesfortellingen 
eller ta Marias perspektiv. 

Den gamle mannen med det mette øynene
For meg er Bjørn Bjørneboes bilde av Simeon, som finnes i 
Profetens evangelium, Jesu liv i norske dikt (Aschehoug 1993, 
s. 36), uløselig knyttet til denne teksten. En gammel mann med 
stridt hår og langt skjegg, et furet ansikt fylt med rynker og spor 
av levd liv, lukkede øyne som nyter øyeblikket, og hender som ømt 
og varsomt holder barnet inntil seg. Det er fullstendig hvilepuls. 

Jeg ser en historieløs og en unik situasjon i samme øyeblikk. 
Historieløs med oldingen og barnet, de slitte og gamle øynene og 
de nyfødte som fremdeles rommer evighetens dybder, han som 
kunne vært bestefaren og slekt som følger slekters gang; en på vei 
ut og en på vei inn i livet, det magiske øyeblikket der fortid møter 
fremtid. Og samtidig en unik situasjon fordi jeg ikke helt kan 
se for meg at et sånt kroppslig møte mellom oldingen og barnet 
var vanlig i tempelet, blikket og armene, ømheten og varmen. 
Eller at gamle menn på Jesu tid drev med såkalt nussifisering og 
svingte rundt på spedbarn – og at det i seg selv vakte forundring. 
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Romjulsdraumen med et bæssmorfang hører liksom mer hjemme 
i vår tid. Likevel; disse øynene, blanke og slitne øyne som får ny 
glans; nå har de sett alt de skulle, nå kan han puste ut i lettelse 
og takknemlighet. Nå kan han fare herifra, for både mannen og 
øynene er mette av dage. Han kan se døden i øynene fordi hans 
øyne har sett Guds frelse.

Bjørneboes bilde ledsages av Gunvor Hofmos dikt «Simon…»

I
Idag var demringen
lik et øre
som la seg inntil husene
Engelen hvisket hele natten
igjennom og alt lyttet
Nå sier den klare dag
alt av hemmeligheter
Jeg skal få se den  
salige klippen hvor vann
styrter i Natten
Hans mektige ånd hvis liv
fortetter seg i kommende stråler
over all fornedrelse, all sorg 
og synd
Gjenløser for all verdens
folkeslag og Israel

II
Han stirrer så tappert ut i dagen,
det lille menneskebarn.
Gud slumrer i Ham
Han vet ikke av at han er lys på lys
midt i menneskenes mørke
Hans søte hud dufter 
som en overskåret fersken. 
Se, Anna løfter sine hender opp
for å takke
og Josef og Maria ser på oss 
med undring
Jeg har holdt Gudssønnen  
i mine armer
og kan gå bort i fred
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Salmeforslag
Her tar jeg utgangspunkt i at mange av julesangene enda ikke er 
(ferdig-)sunget for i år:
65: Vi ser deg Herre Jesus
60: Gud sin egen sønn oss gav
67: Guds frelse til verden er komen 
---
56: En krybbe var vuggen
36: Her kommer dine arme små
59: Nå vandrer fra hver en verdens krok

Bibelsk salme eller under nattverd: 
808: Med fred og glede

Hvis dåp:
72: Vem har tänt den stjärnan (Egner seg kanskje aller helst som 
solo og ikke som allsang,) eller: 
582: Milde Jesus (Denne ene dagen i året på grunn av «Selv du 
ble til Herrens tempel engang båret av din mor», men først ville 
jeg dobbeltsjekket at alle dåpsbarna har både far og mor.)



77Notto R. Thelle
seniorprofessor ved Det teologiske fakultet
n.r.thelle@teologi.uio.no

     Nyttårsaften  
     mandag 31. desember 2018

     Klag 3,22–26 Herrens miskunn er ikke forbi
     1 Joh 1,5–7 Dersom vi vandrer i lyset
     Matt 11,25–30 Jeg vil gi dere hvile  

Skjult visdom for et nytt år 
Min generasjon fikk gjerne tildelt tre perspektiver på Jesu 
gjerning: konge, prest og profet. Som konge proklamerte Jesus 
gudsrikets komme, som prest – eller offerprest – bar han frem 
offer og sonte synden, og som profet kjempet han mot uretten. 
Det gav saktens mening. Men visdomslæreren Jesus var det ingen 
som snakket om.  

Nyttårsaften er en fin mulighet til å ta Jesu visdom på alvor. For 
i teksten fra Matteus 11 taler han om den visdommen som åpner 
seg når man slipper tak i konvensjonell kløkt og forstand og søker 
med hjertets enfold. Kanskje teksten også kan hjelpe oss til å se 
tråder som knytter vår tro tettere sammen med jødisk visdom 
og andre visdomstradisjoner. Ja, mon ikke vi kan fornemme nye 
dybder i vår egen tro og se at det er sider ved Jesus som sprenger 
de tradisjonelle rammene. 

Det er et stort tema, men her er noen glimt. 

Visdommen er skrevet i våre hjerter
Det er en påstand som kan diskuteres. Men Bibelen taler også om 
«visdom i hjertets dyp», en visdom som inviterer oss til å se det 
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vi egentlig vet – om vi bare kommer i kontakt med oss selv. Vi må 
bli stille og vente, som den plagede dikteren skriver i versene fra 
Klagesangene (3:26). Jesus kunne være pågående og utfordrende 
i sin profetiske harme og protest mot makten. Men av og til, når 
han kom nær innpå folk, hendte det at han foretrakk å lokke frem 
den visdommen den enkelte bar med seg. 

Tenk på den lovkyndige som kom for å spørre om evig liv. Jesus 
gav ham ingen forklaring, men forventet at han visste. Hva leser 
du? spurte han. Hva vet du? Jo, den lovkyndige viste til Skriften 
– ordene om å elske Gud og sin neste. Når han så spurte hvem 
hans neste var, svarte ikke Jesus med en fasit, men gav ham en 
fortelling. Deretter utfordret Jesus den andre til å fortelle det han 
visste: Hvem viste seg for den andre som en neste? Og han hadde 
svaret: Han som viste barmhjertighet. Ja, men så lev det livet du 
vet om i din visdom, svarte Jesus (Luk 10:25-37).

Hvor er de som fordømmer deg? spurte Jesus kvinnen som var 
grepet i ekteskapsbrudd. Hun fikk selv svare: Ingen fordømmer 
meg. Først da kom Jesus med sin stadfestelse: Heller ikke jeg 
fordømmer deg (Joh 8:2-11).

En mann kom til Jesus for å få hjelp. Hva vil du at jeg skal gjøre 
for deg? spurte mesteren. Den andre måtte selv definere sitt 
problem: At jeg må bli seende (Mk 10:51, Luk 18:41, Matt 20:32). 

Eller tenk på samtalen med Nikodemus, den jødiske rådsherren 
som oppsøkte Jesus om natten for å spørre om den nye fødsel. 
Hvordan kan en bli født på ny? Er du er lærer i Israel og vet ikke 
dette? spurte Jesus. Han burde ha visst. Slik han fornemmet 
vindens sus uten å vite hvor den kom fra, skulle han kjenne Ånden 
som blåste i hans sinn. Det er vel ikke tilfeldig at det like før 
nevnes at Jesus «visste hva som bodde i mennesket» (Joh 2:25)?

Nikodemus forsvant ut av bildet. Vi vet ikke mye om ham.  Men 
noe hadde rørt ved vidsomskildene i hans sjel, for da Jesus skulle 
dømmes, forsøkte han å få sine kolleger i rådet til å gi Jesus en 
rettferdig prosess (Joh 3:1,10). Helt på slutten kom han med 
32 kilo kostelig nardussalve for å salve den korsfestede. Det var 
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kanskje en takk til Jesus som hadde lært ham å leve, den lærdes 
sjenerøse gjengave til den ulærde mesteren som hadde åpnet hans 
sinn og lært ham visdom i hjertets dyp.

Visdommen lokker som en forførende kvinne
Det er ikke min sans for det pikante som får meg til å beskrive 
visdommen som en lokkende kvinne. Det ligger i de bibelske 
tradisjonene som er felles for jødisk og kristen visdom.

I Bibelen beskrives visdommen som Guds nærmeste medarbeider. 
«Hun», sa de jødiske lærde om visdommen. Visdommen får 
personlige egenskaper og blir omtalt med lengsel som om den var 
en kvinne. I en nynorsk oversettelse kalles hun «visdomsmøya».  
Lykkelig er den som finner henne. De mennene som skrev, brukte 
den erotiske dragningen for å forklare sin lengsel. Hun var til 
stede da Gud skapte verden. Hun lekte for Guds ansikt og hadde 
sin fryd i menneskebarna, heter det i Ordspråksboken. Denne 
lekende visdomskvinnen – den første av Guds skapninger – var 
også den plan Gud brukte da verden ble til (Ordsp 8:22-36). Hun 
taler til menneskets hjerte. Som en lokkende kvinne går hun 
rundt på gaten og lokker mennesker til seg. Det er sterke bilder. 
Hun vil forføre oss, hun roper til oss fra portrommene. 

Visdommen roper høyt på gaten,
lar røsten lyde på alle torg.

Midt i larmen roper hun ut,
tar til orde i byens åpne porter.

Dere ville ikke høre når jeg ropte,
og ingen enste at jeg rakte ut hånden.

Men den som hører på meg, skal bo trygt       
og leve i fred uten frykt for noe ondt.
Så hør på meg, mine barn.
Sæl er den som følger mine veier.

For den som finner meg, finner livet
og får nåde hos Herren.
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Kom og spis av min mat,
og drikk av den vin jeg har blandet.
(Ordsp 1:20-21,24,33; 8:32,35; 9:4)

Når Visdommen lokker, merker hun uroen. Noen nærmer seg, 
undrende og lengtende. De fleste overhører hennes rop. Men hun 
fortsetter å lokke, hun inviterer til liv og fellesskap. 

En annen visdomsbok, Siraks sønns visdom, utmaler hennes 
lokkende rop enda tydeligere::

Så kom da til meg, dere som lengter etter meg
og mett dere med mine frukter,
for å tenke på meg er lifligere enn honning,
og å få meg i eie er bedre enn bikake.

Bøy deres hals under dens åk,
og la deres sjel ta imot belæring.

Stikk dine føtter i visdommens lenker
og din hals i dens jernbøyle;
og ta den på din rygg og bær den
uten å ergre deg over dens bånd;

til sist skal du finne den hvile den skjenker,
og den skal forandre seg til fryd og gammen for deg.
(Sirak 24:19-20; 51:26; 6:24-25,28)

Det er denne visdommen Jesus henviser til. Han taler ikke bare 
på hennes vegne, men deler skjebne med henne. Ja, han gjør seg 
selv til Visdommen. For også han roper på gaten og lar sin røst 
høre på alle torg: «Kom til meg,» lokker han. «Jeg vil gi dere 
hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg. For mitt åk er godt og min 
byrde lett.» 

Visdommen kaller og lokker. Det betyr at den gjerne kommer 
utenfra. Som et ord, som en påminnelse, som belæring, en 
plutselig inspirasjon, som en lokkende stemme. 
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Men i bibelsk tenkning er visdommen lokkende nettopp fordi 
den rører ved den lengselen vi alle har fått innplantet i hjertets 
dyp. De poetiske bildene av visdommen som lekte for Guds åsyn 
da han skapte verden, betyr at alt det skapte er merket av hans 
visdom, at visdommens signatur sitter igjen også i våre sinn, i vår 
dypeste menneskelighet. 

Når vi lar oss lokke av Jesu visdom, er det fordi han kaller på det 
som venter på forløsning i våre sinn.

Visdommen skaper motstand
Det høres kanskje ut som om jeg motsier meg selv, men det 
handler om de indre motsetningene vi bærer med oss som 
mennesker: Vi har en hang til å avvise visdommen.  Visdommen 
skaper motstand. I Ordspråksboken lokker visdomsmøya 
forgjeves:

Dere ville ikke høre når jeg ropte,
og ingen enste at jeg rakte ut hånden.

En kinesisk vismann fra 300-tallet før Kristus mente at 
visdommen alltid blir latterliggjort. Om ikke folk lo av visdommen 
og avviste den, var det ikke sann visdom. I dagens tekst er det 
tydelig at Jesus merket motstanden. De var ikke interessert i hans 
hvile og ville ikke gå under hans åk. Folk har alltid argumenter 
for å avvise Guds kall. Jesus sammenligner dem med lekende 
småbarn. Han var selv Visdommen som kalte på dem: «Jeg 
spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Jeg sang 
sørgesanger, men dere ville ikke gråte.» Det ble for mye glede og 
løssluppenhet med Jesus, mente mange og ville ikke være med i 
leken. Det var for mye bot og alvor med døperen Johannes, og de 
ville ikke være med i sorgen og klagen heller. Visdommen har fått 
rett, heter det der (Matt 11:16-19).

Det er kanskje ikke så overraskende, for de vise og forstandige 
merket brodden i Jesu ord. De skjønte at hans visdom rokket 
det de tok for gitt. De hadde Gud på sin side, mente de, de hadde 
moralen og fromheten og det gode liv. Så kom Jesus og omgav seg 
med fattige og forkomne og utstøtte. Det var de som lot seg lokke. 
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I vår evangelietekst setter Jesus det på spissen og priser Gud fordi 
han har skjult det for de kloke og forstandige, men åpenbart det 
for de enfoldige. De forstandige kjenner nok visdommen, sier 
Jesus, men meningen fatter de ikke. Eller kanskje: Guds visdom 
går på tvers av deres idealer. 

Så folk hadde sine grunner til å reise bust. De visste nok at Gud 
var barmhjertig og tålsom, men at hans rike ble virkeliggjort i den 
underlige flokken som samlet seg om Jesus, det var for sterk kost. 
Mange andre lot seg lokke. Endelig var det plass for dem. Her fikk 
også de små liv sin mening. Ham kunne de følge. Hans åk var godt 
og hans byrde lett. 

Guds tåpelige visdom
Jeg lar Paulus oppsummere noe av det jeg har forsøkt å dele. 
Han setter det på spissen og taler om Guds dårskap og om Guds 
svakhet. Og han vet hva han taler om, for han talte av egen 
erfaring. Hva var det som brakte dere til tro? spør han de kristne 
i Korint. Var det visdommen som fløt fra min munn? Overbeviste 
jeg dere med argumenter og blendende veltalenhet? Var det min 
evne til å tegne bildet av Guds overveldende majestet? Var det 
mirakuløse hendelser og løfter om en lysende fremtid? Nei, sier 
han. Svak og redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg hadde 
bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus 
Kristus og ham korsfestet. Han som ble tråkket ned av de mektige 
og foraktet av de lærde, han er vår visdom. Her er Guds dårskap. 
Jeg forfulgte ham, men han lokket meg, og jeg lot meg dåre.

Hva var det som brakte oss til tro? kan vi spørre. Blendende 
argumenter og veltalenhet? Mirakuløse hendelser og løfter om en 
lysende fremtid? Var det kirkens skjønnhet og makt? For noen var 
det kanskje slike ting, i første omgang. Men det holder ikke. Det 
som virkelig nærer troen og aldri slipper oss, er møtet med ham 
som er Guds vise dårskap, Jesus Kristus. Han viste oss at Guds 
svakhet er sterkere enn menneskers styrke og at Guds uforstand 
er visere enn menneskers visdom.
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Salmer
Det er mange muligheter: Nyttårssalmer og kveldssalmer ikke 
minst, og enkelte andre som inviterer til ettertanke, lovsang og 
kanskje visdom. Her er noen forslag:

824 Ingen stund er såsom denna
48 Deilig er jorden – tider skal komme, tider skal henrulle
364 Så kom du da til sist – ligger tett opp til visdommen i dagens 
tekst
615 Vi bærer mange med oss
614 Vår lovsang skal møte deg
820 Den dag du gav oss er til ende
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førsteamanuensis i praktisk teologi på TF
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     Nyttårsdag / Jesu navnedag 
     tirsdag 1. januar 2019

     Salme 72,17–19 Hans herlige navn
     Rom 10,8b–13 Rik nok for alle 
     Matt 18,19–20 Samlet i mitt navn

I Jesu navn
Gudstjenestens plass i året og kirkeåret:
Navnedag eller nyttårsdag?
Jesu navnedag har i utgangspunktet ingenting med nyttårsdag å 
gjøre, men de sammenfaller. Noe av utfordringen denne dagen 
er å bruke prekenteksten til å skape sammenheng mellom 
gudstjenestens plassering i året og i kirkeåret.

Jesu navnedag faller på nyttårsdag på grunn av juledag. I følge 
Luk.2:21 fikk Jesus navn åtte dager etter fødselen, dagen da han 
ble omskåret. Det er trolig ikke Jesu omskjæring som er lengst 
fremme i bevisstheten hos de som kommer til gudstjeneste denne 
dagen. De er sannsynligvis en smule preget av nyttårsfeiringen 
natten før, de har alle lagt 2018 bak seg og tatt første skritt 
inn i det nye året. De er samlet for å innlede 2019 i Guds hus. 
Denne settingen er kanskje den mest nærliggende måte å koble 
nyttårsdag med Jesu navnedag på, et gudstjenestens grunntema: 
I Jesu navn legger vi det gamle året bak oss, og i Jesu navn går vi 
inn i det nye. Jesu navn er livgivende. Det setter fri fra det gamle 
og det som binder, og navnet frigjør fra bekymring og uro for det 
som måtte komme. Man løses fra fortiden, helliger fremtiden, 
legger det som måtte komme over i Guds hender. Slik sett handler  
dagen om overgang fra gammelt til nytt, men samtidig om frihet, 
liv og glede i Jesu navn. Strofen «evig glade skal vi være i vår 
Herres Jesu navn!» avrunder alle vers på Grundvig-salmen «Alt 
står i Guds faderhånd», et nærliggende salmevalg denne dagen.
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Prekentekst og lesetekster: Jesu mangfoldige navn
Prekenteksten er uvanlig kort: «Dersom to av dere her på jorden 
blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min 
Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er 
jeg midt iblant dem.» Jesus lover bønnhørelse «hva det enn er», 
og sitt nærvær. Et usannsynlig løfte, om vi tar det bokstavelig 
og vurderer det ut fra allmenne erfaringer. Denne spenningen, 
mellom løftet og erfaringen, stikker seg ut som interessant å jobbe 
med og som et mulig prekentema. Den gammeltestamentlige 
lesningen er fra Salme 72,17–19, som også handler om navnet – 
Guds navn. Navnet omtales som evig og velsignet, og det skyter 
alltid friske skudd. Tematikken supplerer Matteus 18, og lar 
seg også koble til grunntemaet som ble foreslått innledningsvis. 
Salme 72 foregriper også sentrale motiv i misjonssalmen «Navnet 
Jesus blekner aldri». «Navnet Jesus» matcher dessuten siste 
lesning godt, fordi salmen gir navnet soteriologisk innhold: 
«Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.» 
Romerbrevteksten konkluderes med setningen «Hver den som 
påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» (v.13). Et aktuelt salmevalg 
mellom lesningene, altså. Romerbrevteksten handler for øvrig 
om rettferdiggjørelse og frelse ved tro. Dette er en klassisk 
luthersk tematikk som gjerne kan brukes som tolkningsnøkkel 
på Matt.18:19: Jesus lover bønnhørelse av «hva det enn er». 
Romerbrevteksten antyder at hva mennesket dypest sett ber om, 
bak alle sine ulike ønsker, er frelse.

Teksten i konteksten: Navnet som forsoner
Prekenteksten er hentet fra slutten av den midtre delen av 
Matteusevangeliet, hvor Jesus forlater Gallilea og begir seg mot 
Jerusalem. Versene inngår i et lengre avsnitt som dreier seg om 
kristne søsken som har gjort en urett, om oppgjør og påfølgende 
avvisning - eller forsoning. Prosedyren for å gjøre opp mellom 
de som er i strid beskrives forut for prekenteksten, og slutter 
med den eventuelle avvisningen av den som har gjort urett. I lys 
av denne konteksten blir det nærliggende å lese prekenteksten 
som beskrivelse av det andre mulige utfallet av en slik prosess, 
nemlig forsoningen mellom dem. Versene umiddelbart etter 
prekenteksten handler om tilgivelse (v.21ff), noe som styrker 
tolkningen av at dagens tekst handler om strid og forsoning. Bruk 
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av juridiske begrep i den greske teksten (v.19) peker i samme 
retning. De to som i prekenteksten blir enige om å be sammen i 
Jesu navn, har med andre ord ligget i konflikt. Lest slik handler 
tekstens løfte om at de som klarer å komme sammen i bønn, skal 
forsones med hverandre, uansett hva striden gjelder. Jesu navn 
virker forsoning, ja, forsoningen er et tegn på at Jesus selv er midt 
iblant dem. En slik lesning gjør også Peters påfølgende spørsmål 
betimelig: ««Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne 
synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» 
«Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger 
sju!»

Momenter til prekenen: Dagens meny
Den foregående gjennomgangen etterlater oss med en liten meny 
av prekenmomenter som peker i ulike retninger. Man kan plukke 
og velge, ulike momenter kan imidlertid også settes sammen, slik 
at man får noe til forrett, noe annet til hovedrett, også videre. 
Jeg skal prøve å sette opp et slikt menyforslag. I så fall tror jeg 
nyttårsdag er en klok plass å starte. Dette er simpelthen nyttår 
som får dagen til å skille seg ut fra alle andre, og noe alle har del i 
på sin måte. Jeg tenker det er en forrett som setter fellesskapet og 
som vekker nysgjerrighet på det som kommer.

På en eller annen måte må forretten peke fram mot grunntemaet 
Jesu navn (hovedretten?). Her holder jeg en knapp på 
overgangsperspektivet ved nyttårsdag. Å male fram nyttår som 
overgang fra gammelt til nytt, et punkt hvor fellesskapet har 
lagt bak seg noe for å gå inn i ukjent fremtid, og hvor alle har 
sine individuelle overgangsfortellinger og nyttårsforsetter, får 
fram et aldri så lite liminalt potensial. Liminalitet handler om 
utvikling, vekst og forandring, og åpner samtidig for kaos og 
undergangskrefter. Liminalitetsaspektet tilfører gudstjenesten 
betydning som overgangsrite. Det negative ved overgangen kan 
være knyttet til både fortid og framtid, det kan være individuelt 
og kollektivt, lokalt og globalt. Hva har bidratt til ødeleggelse, 
ufrihet og feiltrinn i det man har lagt bak seg? Hva framkaller 
frykt, bekymring og usikkerhet ved det en går i møte? Det kan 
være så mangt, menigheten er uansett samlet for å la seg frakte 
over på den andre siden, av ritualet hvor man påkaller Jesu 
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navn. Dermed befinner vi oss i dagens grunntema, og vi befinner 
oss i prekenteksten. I gudstjenesten nyttårsdag er to eller tre 
samlet i Jesu navn. Minst. Gud hører våre bønner om det som 
måtte komme. Jesus er midt iblant oss i Ordet, brødet og vinen. 
Betydningen av Jesu navn i dette kan utmeisles videre på flere 
måter. Et par alternativer i menyen har allerede utkrystallisert 
seg. 

For det første knytter Jesu navn seg til et løfte om bønnhørelse. 
Velger man å lese det bokstavelig, er det usannsynlig. Å angripe 
teksten fra denne vinkelen kan tilføre prekenen en nerve. Noen 
kan fortelle om helbredelse ved bønn, mange kan fortelle om 
bønn uten å bli friske. Hva kan et slikt kategorisk løfte brukes til? 
Er det livsinnstillingen som er poenget, idealet om den trassige 
troen som fortsetter å legge det negative i Guds hender til tross 
for at erfaringene sier sitt? Luther skal en gang ha sagt at dersom 
verdens ende inntrer i morgen, vil jeg fortsatt plante et epletre i 
dag. Sitatet er falskt, etter sigende tillagt Luther mot slutten av 
andre verdenskrig, men det spiller mindre rolle: Sitatet uttrykker 
like fullt en tanke som er luthersk nok, at Guds løfte tilfører 
livet noe utover det erfaringen sier oss. Der troen på løftet får 
slå rot, gjør den også noe med bekymringens kraft. Tilliten til 
«det fremmede ordet» evner å tilføre trygghet, glede og liv der 
motsatsene rår grunnen. For det andre kan denne lesningen 
videreutvikles i lys av Romerbrevteksten, som handler om frelse. 
All bønn som er rettet mot det som venter, kan i en slik lesning 
forstås som bønn om frelse. Den som ber i Jesu navn vil bli frelst! 
Tilliten til løftet bærer. Selv om ingen er gitt å vite hvordan det 
går til eller hva det innebærer, handler frelse om å bli fridd fra det 
onde og å bli forsonet med Gud. Forsoningen kan gjelde fortid 
og fremtid, fellesskapene vi er en del av, og vårt eget forhold til 
oss selv. Velger en denne retningen på prekenen, kan en for det 
tredje også koble på prekentekstens kontekst, og peke på hvordan 
forsoningstematikken ikke bare gjennomsyrer hele avsnittet 
teksten er del av, og sannsynligvis også angir den opprinnelige 
meningen i versene. Det handler ikke om å be om hva som helst 
og få ønsket sitt oppfylt; det handler om å kunne forsones uansett 
hva konflikten gjelder, og stole på at Jesu navn virker forsoning. 
Det er selvfølgelig mulig å problematisere disse lesningene, hvis 
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man ønsker det. Løftet om frelse for «hver den som påkaller 
Herrens navn» er evangelisk, men med evangeliene kan det 
også problematiseres. I Matteus 7:21 sier Jesus «Ikke enhver 
som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket», 
som går stikk imot romerbrevtekstens løfte, i alle fall ved første 
øyekast. Forsoning som ideal er heller ikke uproblematisk. 
Forsoning er krevende, og er det nå tilrådelig å etterstrebe det 
i alle situasjoner? Det er makt involvert i forsoning, man kan 
ikke tvinge det fram. Jeg tror problematiseringer som dette ikke 
bør få for stor plass om de kommer mot slutten av prekenen. 
Jeg tror de fungerer best som små skråblikk på hovedbudskapet 
underveis. I den grad man vil vie dem mye oppmerksomhet, vil 
det sannsynligvis være et bedre grep å plassere den i begynnelsen 
av prekenen, og så la prekenen kretse rundt problemstillingen. 

Nå har jeg presentert noen momenter til prekenen, og foreslått 
hvordan de kan settes sammen til en meny. Om man velger å 
gjøre det til en treretters, femretters eller simpelthen plukke det 
man liker selv, får være opp til leseren. Men jeg vil argumentere 
for dessert! Det tross alt første nyttårsdag. Og navnedag. Jeg ville 
avrundet måltidet med en henvisning til der det startet, man er 
samlet om å gå inn i det nye året i Jesu navn. Jeg ville minnet 
om løfter som knyttes til å gjøre akkurat det: bønnhørelse og 
Jesu forsonende nærvær «midt i blant dem» i det som ligger 
foran (Matt.18:20). Her passer det også med et frampek mot 
nattverden, dagens faktiske meny og en realisering av løftet i vers 
20.

Salmeforslag
Inngangssalme: 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære 
Salme mellom lesningene: 86 Navnet Jesus blekner aldri
Salme etter prekenen: 314 Alt står i Guds faderhånd
Salme før nattverden: 614 Vår lovsang skal møte deg, Kristus
Slutningssalme: 434 Det er navnet ditt jeg roper
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     Kristi åpenbaringsdag  
     søndag 6. januar 2019

     Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
     2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet 
     Joh 12,42–47  Som lys er jeg kommet til verden

Om dagen:
Den liturgihistoriske bakgrunnen for Kristi openberringsdag, 
Epifania Domini, er temmeleg infløkt. Me finn spor av at dagen 
har markert både inkarnasjonen (slik han framleis gjer hjå 
armenarane), Jesu dåp i Jordan (slik han framleis gjer hjå dei 
ortodokse), Jesu fyrste mirakel i Kana og forklåringa på berget. 
I vesten blir dagen etterkvart reindyrka som ei feiring av «dei 
heilage tre kongar» eller «vise menn», det vil seie dei numerisk 
uspesifiserte magoi frå Matteus 2. «Kristi openberring» blir 
dimed openberring spesifikt for heidningane. Dagen får eit 
tydeleg misjonalt preg, i beste fall, og ofte eit visst antijødisk preg, 
i verste fall. 

Det positive poenget kan ein ta med seg med relativt uforstyrra 
samvit: Jesu kome er ei glede for heile folket, ikkje berre for 
jødane. I den seinare legendedanninga kjem Kaspar, Balthasar og 
Melchior til å representere ulike geografiske delar av den kjende 
verda. Når desse «kongane» fell på kne for Kristus og hyller han 
(Matt 2:11), er det i røynda alle folk, heile verda, som stiller seg 
inn under Kristi kongedøme og potensielt får del i hans frelse.

For kyrkja er dagen òg starten på openberringstida i kyrkjeåret. 
Dei komande vekene freistar me å forstå meir av kven dette 
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bornet i krubba eigentleg er. Ei glede for heile folket? På kva 
måte? Ein frelsar? Kva slags frelsar? Messias? Kva i hulaste 
tyder det? Dei kristologiske stridene i oldkyrkja syner at me er i 
lunefullt farvatn. Kan hende hadde folketrua litt rett når ho gjorde 
trettandedagen til ein av dei farlegaste dagane i heile året, yrande 
full av vetter og åsgårdsreier etter mørkrets frambrot. Det kan 
vera risikabelt å dukke ned i alle spørsmåla kring Jesu identitet. 
Samstundes antyder vel tekstane for dagen at det kan vera enda 
meir risikabelt å late det vera, så me får skride til verket.

Jesaja 51: Ljos for folka
GT-teksten er del av ei poetisk eining (Jes 51:1-8) som blir 
ramma inn av tre oppmodingar om å lytte (vv. 1, 4, 7). Gud 
har noko avgjerande viktig å seie til det vonlause og nedtrykte 
eksilsamfunnet som teksten opphaveleg er skrive til: Han kjem 
til å gripe inn, han kjem til å gjera noko. Brått gjer eg min rett til 
ljos for folka. Alt her kan ein mistenkje at dei absolutte grensene 
mellom Israel og dei andre nasjonane ikkje vil kunne overleva i 
lengden. Når Jahve fyrst kjem, er det som eit rasande villdyr. Han 
«bryt seg fram», så det er ikkje til å undrast på om han skulle 
koma til å smadre nokre gjerde og stengsel om dei kjem i vegen 
for han. Uansett kor uovervinnelege dei jordiske strukturane 
synest, så har dei ikkje noko å stille opp med den dagen. Det 
mektige babylonske kongeriket kjem ikkje til å vera meir enn 
ei møll-eten klesfille. Alle murane mellom menneske – mellom 
mann og kvinne, jøde og grekar, slave og fri – kjem til å vera som 
røyk som forsvinn i lufta. Alt det me trur kjem til å stå fast til evig 
tid er inkje. Det einaste som verkeleg varer er Guds rettferd og 
frelse. 

Openberringstida si utfordring til oss er å lesa denne teksten som 
ei utdjuping av juleevangeliet. Josef held fingeren sin bortåt den 
ørvesle handa til sonen sin, og bornefingrane lukkar seg refleksivt 
om farens finger. Dette er «min arm», dette er det Jesaja meiner 
når han skriv: «Mine armar dømmer folka.» Ordet om at «min 
rettferd skal aldri knusast» ser me ikkje oppfylt før soldatane driv 
naglane gjennom dei same armane på Golgata.
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2 kor 4: Kristi herlegdom
Det er ikkje sjølvsagt at noko menneske skal kunne sjå dette. Eg 
tykkjer i alle fall at Paulus er urimeleg streng når han seier mange 
ikkje trur på det av di «guden i denne verda har blinda forstanden 
til dei vantruande». Ein treng ikkje trekke inn noka spesielt 
utpønska handling frå djevelen for å forklare mangel på tru. Det 
held lenge med heilt vanleg menneskeleg rasjonalitet, fornuft og 
naturleg religiøsitet. Det ljoset «som strålar frå evangeliet om 
Kristi herlegdom» kan ikkje «skina i våre hjarte» med mindre 
Gud grip inn. Trua sitt ljos er det same ljoset me møter i skapinga 
(1 Mos 1:3) og i inkarnasjonen (Jes 9:2) – eit ljos skapt av inkje, 
eit ljos som gjer «alle ting nye», eit ljos som bringer fram noko 
inkje auge har sett tidlegare.  

Verda sett i trua sitt ljos er den same verda, berre lada med ei 
useieleg, løynd djupn. Ei verd kor eit born som er sveipt i filler 
kan få kongar og professorar til falle på kne i stum tilbeding, 
og kor Guds herlegdom kan lyse fram i det forvridde andletet 
til eit torturoffer på ein kross. Den trua me ber med oss ut på 
oppdagingsferd i openberringstida er gjernast ganske skrale 
saker. Då er det jo ei oppmuntring å vita at ho er eit like 
guddommeleg under som det at Gud vart menneske, eller som 
skapinga på den fyrste dagen. Same kor lite, flakkande, hyklersk 
og ustadig ljoset vårt er, så er det tend av Gud. Det kan ikkje koma 
frå nokon annan stad.

Joh 12: Ljos til verda
I evangelieteksten stansar me, rimeleg nok, ved det midterste 
av dei tre nemnde ljosa: inkarnasjonen sitt ljos. Me er heilt 
på slutten av det Raymond Brown kalla «the book of signs» 
i Johannesevangeliet (kap. 1-12). Etterpå fylgjer «the book 
of glory.» Her har tekstbok-komiteen kutta av Jesus midt eit 
resonnement på ein måte som ikke framstår meir enn sånn passe 
etterretteleg. Jesus er kanskje ikkje komen for å dømme verda, 
men når ljoset kjem til ei mørk verd så set det like fullt folk på eit 
avgjerande eksistensielt val: Vil du leva i ljoset - eller bli verande 
i mørkret? Når me kjem over i «the book of glory» så kallar ikkje 
Jesus folk til ljoset lenger. No ligg vekta på venefellesskapet med 
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læresveinane, dei som ikkje lenger er av denne verda. Dei har 
sett «teikna» og er difor er i stand til å sjå det eigentlege teiknet: 
At det å bli opphøgd på krossen på same tid er å bli opphøgd til 
herlegdom. At den som ser Kristus i røynda ser han som har sendt 
han.

I preiketeksten er me enno i «the book of signs». For 
openberringstida sin del tyder vel det at me framleis er stilt på val. 
Ein ting er å grava i kven Jesus eigentleg var, undersøke, drøfte 
og diskutere. Men vil me tru på han? Vil me, på ein eller annan 
måte, fylgje han? Og finn me svaret på det, så er me vel i grunnen 
ikkje komne så veldig mykje lengre. For kva vil det så seie å 
fylgje Jesus; korleis gjer ein det? Men dei spørsmåla får vente til 
treeiningstida.

Paulus synest tydeleg på at trua er eit Guds mirakel – men 
middelet er ikkje noko hokus pokus, for det er rett og slett «denne 
tenesta» (v. 1): Menneskelege ord i ein menneskeleg munn som 
kan trengje inn i eit menneskeleg øyre. Vegen vidare inn til hjartet 
kan berre Gud stå for, men det synest som om Paulus vil ha oss 
til å bidra til den reint menneskelege biten av mirakelet. Me må 
prate, forkynne, undervise, misjonere, vitne. På ein eller annan 
måte. (Jamfør Confessio Augustana V: For at me skal koma til 
denne trua… sjølv om Paulus si opppmoding ikkje gjeld berre 
prestane.) Me må freiste å sjå Kristus i skriftene, og freiste å sjå 
han i verda.
 

Om salmesetelen
Eg vil sjå etter salmar som på ein eller annan måte krinsar rundt 
motiv som ljos, tru og det å bli synt noko løynd. Av salmane til 
openberringstida vil eg trekkje fram 96 Å Jesus lat meg ljoset sjå 
og 98 Din herlegdom, frelsar, me undrande ser. Ein treng ikkje 
vente til Kristi forklåringsdag med desse. Både 101 Kristus er 
verdens lys og 104 I et skur ved Betlehem høver fint. 
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Av moglege julesalmer finn me til dømes 53 Å Betlehem, du vesle 
by, 57 Gjev ikkje glans og gull og prakt, 70 Djupaste mørker og 
72 Vem har tänt den stjärnan, samt 38 Mitt hjerte alltid vanker.

Viss ein ikkje har ein openberringssalme til nattverd, kan ein 
nytte 604 Jesus, livets sol og glede og 613 Usynlig er ditt rike. 
344 O Jesus åpne du mitt øye er ein fin salme i openberringstida. 
Eller kvifor ikkje 858 Lei milde ljos?

Eg reknar med at eg sjølv kjem til å velge berre kjente julesongar 
denne dagen.
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     Punktum. Amen  

          Lilly Walle  
          Vårt Land Forlag, 2018

«Never judge a book by its cover,» sier man i England, men i noen 
tilfeller burde man kanskje snu litt på det: «Never have a cover 
that’ll invite judgement.» Klarere eksempel finnes ikke enn boka 
til Lilly Walle, født 1926. 

Jeg håper det fortsatt går en småamper medarbeider i Vårt Land 
Forlag, bitter fordi hun tapte kampen om bokdesignet. Amper 
og bitter fordi hun mente at omslaget ville fange leseren i en gitt 
forståelse av hvordan boka bør leses. Om man åpner boka slik 
at både for- og baksida av boka er vendt opp, ligger det en slags 
løper langs margen. Slike løpere har jeg sett plassert til pynt 
midt på bord hos gamle mennesker, og så lenge jeg kan huske, 
er jeg blitt bedt om å ikke søle på dem. Løperne er uerstattelige 
familiejuveler, som bestemor eller en eller annen eldgammel 
slektning har brodert. Løperen på boka står i fare for å prege 
måten vi leser boka på: som en bok skrevet av en gammel dame 
med en gammel mentalitet, med en gammel tro og om en svunnen 
tid. Er boka å forstå slik, eller handler boka om vår tid, skrevet av 
en viril gammel dame? For å sette det på spissen: Er boka skrevet 
av Fru Walle som har brodert, eller er den skrevet av Lilly? Jeg 
vekslet en stund mellom å lese boka på begge vis, men falt ned på 
at den er skrevet av Lilly. Selv om jeg innbiller meg at mange er 
vant med kalle henne Fru Walle. 

I «Punktum. Amen» skriver Lilly om sitt liv, sin hverdag, om 
det hun opplever i det daglige, om kirken, kirkenedleggelse, 
legebesøk, om telefonsamtaler, prevensjon, ensomhet, vennskap, 
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naboskap, handleturer, om gode gjerninger. Hun skriver om 
hennes engasjement for kirka, om at hun husker hva som ble 
sagt i prekener, om uenigheter på kirkekaffe, om human-etisk 
navnedag, om altergang og liturgi og mye mer. Alt dette ser hun 
gjennom sin tro, og det er troens blikk som gjør livet nært for 
henne. Eller er det livet som har gjort Gud nær? 

«Punktum. Amen» er på ingen måte en bok med teologiske 
betraktninger, men en bok skrevet av en som lever med sin tro, 
handler på sin tro og mottar troens velsignelser til stadighet. 
Boka er inndelt i korte tekster, noe som gjør det mulig å lese boka 
som en slags krysning mellom andaktsbok og dagbok. Enkelte av 
tekstene er så korte og innholdsrike at da jeg leste dem for min 
familie da vi var på hytta, framprovoserte det samtaler vi aldri 
har hatt før. Både høytlesningene og samtalene gjorde inntrykk. 
Da jeg forsøkte å lese de to siste sidene slet jeg med å fullføre, og 
måtte tørke tårer og snørr gjentatte ganger. Nå er jo ikke det å bli 
rørt nødvendigvis et kvalitetstegn, men jeg er glad for at jeg ble 
beveget av Lillys fortellinger, for jeg kunne like godt ha angrepet 
dem som foreldet. Det er jeg glad for at jeg ikke gjorde. For boka 
gjenopplivet noe i meg som jeg ikke var klar over at lå i dvale. 
For at jeg skulle komme til den erkjennelsen, måtte jeg jobbe litt 
med meg selv. Jeg måtte skrelle av litt kritisk distanse og tenke 
at Lillys tro ikke er en gammel tro, men en flott, livsbejaende tro 
som har gitt kirka enormt mye, og derfor en tro kirka fortsatt 
har behov for. Hva hadde kirka vært uten mennesker som Lilly? 
Bak enhver prest burde det være en engasjert dame på 90, som 
har et brennende engasjement for kirka, et engasjement de fleste 
av oss har godt av å lære av. Merkelig nok tok jeg meg selv i å 
kjenne et slags slektskap til Lilly. Jeg kjenner flere av de samme 
frustrasjonene som hun gjør, ved kirka og ved oss som jobber der. 
I en episode kommer hun til kirka hvor det ikke er måkt foran 
døra. Hva gjør Lilly når hun ser at snøen stenger for kirkedøra? 
Hun ringer avisa og spør om de vil ta bilde av en 90-åring som 
måker vei til kirka. Fortellingen handler ikke om nedskjæringer 
i fellesrådslinja, slik som hun nevner, men om den holdningen 
kirkelige medarbeidere har til det å jobbe i en menighet. Ingen 
hadde sett det som sin oppgave å måke, ingen andre enn Lilly. 
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Lilly har levd og lever et liv i tjeneste, og derfor kan hennes 
betraktninger og fortellinger fungere som en slags korreks til 
den holdningen mange i kirken har, til det å gjøre en innsats i 
en menighet. For når ble kirka et serviceorgan med arbeidstid, 
arbeidsoppgaver og åpningstider, og ikke et sted hvor folk yter 
tjeneste? Lilly har utført flere årsverk i frivillighet, og hun skriver 
implisitt om hva hun har fått igjen for det. Derfor må det å 
komme til en snødekket trapp, som gjør kirkens dør lav og porten 
smal, være en grunnleggende fornærmelse for en som har ytt 
så mye som Lilly. Jeg tok meg selv i å lese kirka og vår samtid 
gjennom Lillys øyne. Boka er altså ikke en bok om en svunnen 
tid, men en bok om vår tid og om kirken i dag. Selv om Lilly aldri 
feller en entydig dom over kirka, kan leseren gjøre det ved å sette 
seg selv inn i Lillys sted. Vi har mye å lære av den kirka som folk 
som Lilly bygde. En kirke uten arbeidstid og telleskjema, men som 
et sted man bygger og derigjennom får av.  

Er boka relevant for dagens predikanter? Lilly skriver om å 
få bønnesvar, om gleden ved å endelig få med en venninne på 
gudstjeneste og mer. Hun skriver om sin tro, og om troen er 
levende i hverdagen. Det slo meg at mange av de temaene jeg 
preker over kanskje ikke ville være av særlig interesse for Lilly og 
folk i alle aldere som ligner på henne. For Lilly skriver om Guds 
styrelse og om å få bønnesvar (mange ganger). Jeg har noe av lære 
av Lilly, for hun framstår som uredd og stolt av sitt liv og sin tro, 
en tro som er avgjørende for henne. Og selv om jeg til tider tenkte 
at hennes språk og verdensbilde var utdatert, slo det meg at hun 
gav klarere svar på mange spørsmål jeg har hørt konfirmanter 
spørre, enn de jeg selv har gitt, en type: «Hva tenker du selv?». 
Om ikke Lilly er involvert i lokalmenighetens konfirmantarbeid 
allerede, bør den lokale menigheten snarest ta kontakt med 
henne. For hun vil kunne fortelle mer om å få bønnesvar, om 
Guds styrelse i livet, om håpet om å se sin avdøde mann igjen, enn 
det mange prester er villig til – på godt og på vondt. Fortellinger 
vi ikke forteller, men som jeg tror at Lilly, jeg, og mange, mange 
andre har godt av å høre.  
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     Fri oss fra det onde  
          Sørine Gotfredsen 
          Vårt Land Forlag, 2018   

          Oversatt fra dansk av Andreas Kristiansen 

Den danske samfunnsdebattanten og presten Sørine Gotfredsen 
skriver innsiktsfullt om ondskap i boken Fri oss fra det onde. 
Gotfredsen er en relativt kjent personlighet i dansk offentlighet. 
Hun har bakgrunn som journalist i avisene Aktuelt og Ekstra 
Bladet, er spaltist i Kristeligt Dagblad, og er forfatter av flere 
bøker, inkludert romanene Marias stjerner (1989) og Regine 
(2005). Hennes politiske synspunkt plasserer seg gjerne på 
høyresiden. Hun ble beryktet også utenfor landegrensene da hun 
i en kronikk publisert uken etter 22.juli 2011, uttrykte forståelse 
for ABBs frustrasjon over det multikulturelle samfunnet. Teksten 
skapte furore i Danmark, og det er ikke lenge siden jeg sist så den 
bli trukket fram i Norge. 

I Fri oss fra det onde gjør hun terrorangrepet på nytt til 
gjenstand for drøfting, og nevner igjen faren ved kulturblanding. 
Samfunnsforholdene vies imidlertid liten oppmerksomhet. Det er 
menneskets opplevelse av identitet, anerkjennelse og tilhørighet 
hun er opptatt av. Under visse forutsetninger, som når slike 
grunnleggende behov trues eller ikke dekkes, kan ondskapen få 
spillerom. I terroristens handlinger 22.juli uttrykte ondskapen 
seg som fremmedhat, voldelig maktbegjær og pervertert 
selvopptatthet. Gotfredsen er uenig i at den grunnleggende 
årsaken til terrorangrepet ligger i ytre samfunnsforhold, og hun 
mener også det er et feiltrinn å lete i terroristens patologi og 
psyke etter egentlige årsaker. Her, som så mange andre steder 
i boken, slår hun fast at problemet stikker dypere, «det er noe 
annet i sving». Hun argumenterer for en forestilling hun selv 
hevder er utdatert: at årsaken til grusomheten ligger i terroristens 
menneskelighet, i menneskets iboende åpenhet for det onde. 
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Dette blikket på 22.juli er symptomatisk for Gotfredsens prosjekt: 
Bokens fokus rettes ikke mot destruktive samfunnsforhold, 
politiske strukturer eller psykologi; slikt er bare kontekst. Det 
som opptar henne er ondskapens moralfilosofiske og primært 
teologiske aspekter, knyttet til temaer som skyld, rettferdighet, 
frihet og autoritet. Hun sporer ondskapens uttrykk i aktuelle 
samfunnssituasjoner, i litteratur og film. Med det vil hun påvise 
at samtidens avskrivning av det onde er naiv. Avskrivningen, 
et resultat av opplysningstid og langvarig sekularisering, er 
utilstrekkelig i møte med menneskers reelle erfaringer av ondskap 
i dag. Hun gjør analyser av den uforklarlige hensynsløsheten 
i filmen Vi må snakke om Kevin (2011), hun drøfter mørket i 
Knausgårds selvransakelser i Min kamp 6 (2011) og belyser den 
erotiske lidenskapens destruktivitet i Sigrid Undsets Kristin 
Lavrandsdatter (1920). Gotfredsen reflekterer over det ondes 
uttrykk i Lars von Triers filmunivers og den implisitte fortvilelsen 
i Christopher Hitchens ateisme. Gotfredsen har mye til overs 
for psykologen Sven Brinkmann, en annen dansk forfatter 
som går imot tidsånden med sitt anti-selvrealiseringsprosjekt. 
Men det faller henne tungt for brystet at han ikke vil vedkjenne 
seg hvor mye av tankegodsets hans som lar seg spore til en 
luthersk teologisk tradisjon, en tradisjon som ville gjort det mye 
vanskeligere for ham å avskrive ondskapens realitet. 

Det siste punktet peker mot et annet originalt aspekt som 
gjennomsyrer boken fra begynnelse til slutt: forfatterens flittige 
bruk av Luther. Fri oss fra det onde fungerer nærmest som en 
essayistisk innføring i Luthers tenkning om mennesket, Gud og 
det onde (tidvis supplert av Kierkegaard). Utover i boken vender 
Gotfredsen stadig tilbake til reformatoren som referansepunkt 
for sine lesninger. Hun presenterer grunntrekk ved hans livsløp 
stort sett kronologisk, og skisserer tenkningen hans relativt 
nyansert og velinformert ved hjelp av hovedverker som Om et 
kristenmenneskes frihet, Om kirkens babylonske fangenskap og 
Om den trellbundne vilje. Presentasjonen av Luthers tenkning 
bidrar til å gi boken struktur, og tilfører forfatteren en teologisk 
posisjon som hun kan drøfte de nevnte kulturuttrykkene i lys 
av. Grepet er originalt. Tidvis kan det vakle noe i vektleggingen 
mellom historisk presentasjon og samtidsdebatt, men jevnt 
over fungerer det godt. Med det lykkes hun også i vise noe av 
aktualiteten og tidløsheten i Luthers tenkning.
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Det første ved boken som appellerte til meg var dens tema, 
ondskapen som på en gang er både tidløs og utidsmessig, aktuell 
og samtidig passé. Spørsmålene jeg sitter igjen med etter å ha 
lest boka, dreier seg dels om hennes advarsel mot kulturblanding 
nevnt innledningsvis. Her er hun for kategorisk, og tror jeg 
hun tar feil. Nestekjærligheten hun gjør seg til talskvinne for, 
innebærer åpenhet for å hjelpe de trengende, for kulturblanding. 
Kulturblanding, at en ny basis for fellesskap i mangfoldet 
etableres, er utfordrende. Men mangel på kulturblanding er 
langt farligere: parallelle samfunn og virkelighetsoppfatninger 
som ikke kommuniserer med hverandre. Innvendingen er 
imidlertid på siden av bokens anliggende. Et mer sentralt 
spørsmål er om Gotfredsens framstilling av ondskap lykkes. Jeg 
gir henne rett i at ondskapen har abdisert fra modernitetens 
språk og forestillingsverden, og hennes teologiske bud på 
tolkningen av menneskers negative erfaringer er prisverdig og 
betimelig. Men kan hun kontre utviklingen simpelthen ved å 
gjeninnføre tradisjonens språk, endatil omtale ondskap som en 
ytre metafysisk makt, f.eks. en «kusk» som kjemper mot Gud 
om å få innflytelse over menneskesinnet? Hennes adopsjoner av 
Luthers 1500-tallsmetaforer skaper en frisk match med moderne 
kulturuttrykk, men når de ikke videreutvikles eller nyanseres 
skaper de og noen troverdighetsproblemer for en moderne leser. 
Man kunne etterlyst større besinnelse på at dagens mennesker 
befinner seg innenfor en immanent virkelighetsforståelse, og 
at det er oppdratt til å problematisere dogmatiske dikotomier 
mellom godt og ondt relativt instinktivt. Jeg savner en mer 
utviklet teologi om det onde i boka. Det kunne også gjøres 
i dialog med historiske teologiske kilder. Lutherforskeren 
Tuomo Mannermaa sier for eksempel at dersom mennesket var 
fullstendig godt og uten synd, ville det dø. Thomas Aquinas, 
som skrev en teologisk avhandling om ondskap (De malo), 
argumenterer for at viljen til det onde beror på feilslåtte 
oppfatninger av det gode. I vår tid hevder den katolske filosofen 
Charles Taylor at menneskets behov etter livsfylde («fullness»), 
både ligger bak selvoppofrende godhet og terroranslag. I ingen 
av disse tilfellene er det tale om enkle dilemmaer mellom godt og 
ondt. Jeg tror mulighetene for en mer balansert og kritisk teologi 
om det onde er til stede, uten at det ville blitt en annen bok. Det 
ville kunne gjøre et allerede vellykket teologisk essay desto mer 
overbevisende.
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Etter å ha lest boken setter jeg pris på forfatterens tankeklarhet. 
Gotfredsen skriver informert og konsist. Jeg verdsetter også 
hennes tankefrihet. Hun tar rollen som utidsmessig og selvbevisst 
teolog, og vil utvide samtidens forståelse av hva det vil si å være 
menneske. Dermed har hun noe nytt å melde. I kjølvannet 
av 22.juli 2011 har jeg vært overbevist om at den teologiske 
tradisjonen har noe genuint å tilføre det offentlige ordskiftet når 
det gjelder forståelsen av menneskets tilbøyelighet til ødeleggelse. 
Dessverre glimrer den teologiske kompetansen ofte med sitt 
fravær i diskusjonen. Gotfredsens bok endrer dette. Dette er et 
profilert teologisk bidrag til å forstå verden rundt oss myntet på 
en bred leserkrets. Lykkes hun? Jeg mener det, og kapittelet om 
terrorangrepet, «Villfarelse», er etter min mening bokens beste.

Den 8. november, samtidig som dette nummeret av NNK 
kommer ferskt fra trykkeriet, er Sørine Gotfreden aktuell på 
Litteraturhuset i boksamtale med teolog Birte Nordahl. Temaet er 
ondskap.
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     Hans Børli og gudsforlattheten
     Om kirkelig bruk av Børlis diktning 

I 2018 er det hundre år siden dikteren Hans Børli fra Eidskog ble 
født. Nytt norsk kirkeblad 4/2018 hadde flere innlegg om Børlis 
diktning, først en solid artikkel av Arne Bakken om Børlis bruk 
av «alter», og så gjengivelse av to gudstjenester som ble holdt i 
forbindelse med Børlijubileet, to gudstjenester der Børlidikt til 
dels ble satt inn for de tradisjonelle liturgiske ledd.

Mange prester og andre har brukt Børlidikt i prekener og 
andre sammenhenger som en bekreftelse av eller utdypning 
av kristne sannheter. Det er berettiget, men jeg vil mene at 
noe av spenningen i Børlis diktning ofte forsvinner. Det er noe 
spenningsfylt eller motsetningsfylt i det vi kanskje kan kalle det 
metafysiske hos Børli.

Det er riktig at Børli har mange dikt og utsagn som kan utlegges 
som skapelsesteologi, og noen som en positiv kristologi. Men 
Børli har også dikt om gudsforlatthet, tom himmel og grusomhet i 
naturen. Noen ganger er motsetningen i samme dikt.

Et dikt som ofte blir sitert er Gudebildet (s. 319 i Samlede dikt):

"Det djupner mot natt.
---
Det er ikke råd å ha 
slikt et vidunder av en himmel
stående tom over hue på seg:
Du er pent nødt om 
å drømme en gud inn i den."
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Men, så er det noe som snur seg, som gjerne ikke blir sitert:

"Men akk,
et fugleskremsel flakser svart
der oppe i stjernevinden:
Mine egne lasete utslitte tanker
hengt opp på et kors av tvil."

I hele sitt yrkesliv var Børli tømmerhogger, ifølge ham selv det 
hardeste yrket som finnes. De oppbyggelige diktene om skogen 
oppsto nok ikke når han slet som verst i tjue og tretti kuldegrader, 
og så småfugler fryse i hjel.

Naturens grusomhet og tomhet
For eksempel diktet November (s. 365)  

Så grått og stumt
November.   
…
Det er som om stillheten oppe i himmelen og stillheten nede 
på ei ribbet jord hvisker ordløst sammen om en avdød gud.

Eller: 
Nysnømorgen i verden (s.374)

 ... Snart skal frosne roser av hareblod tegne sitt kalde mønster 
over nysnøens uskyld.

Nattevinden (s. 242)

Hører du - ? Universums hvite klage.  .... Altets tåreløse sorg ..

Himmelen (s. 242)
  

Himmelen - øde, likegyldig, fjern, skåret i strimer av rustent 
jern

(motsatt: Gudebildet s.319, nevnt foran:  slikt vidunder av en 
himmel ... du er pent nødt om å drømme en gud inn i den.
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Den falne engel (s. 226)

Med bakhodet knust av et haglskudd
ligger liket av en hund
på avfallsdynga i det gamle grustaket.

 ... steinene klager stumt; en stor forlatthet 
isner gjennom alt skapt av jord, 
lenket til tyngde, mørke og 
død.
Den falne engel
som Gud styrtet i avgrunnen
går gjennom frosne skoger
stum
med brukne vinger
slepende i rimet.

Stumhet
Jeg vet at det ikke nytter å rope (s. 137)

- et taust snøfall av evighet.
Jeg har kjent stanken fra et hestekadaver
slå mørkt mot meg i et skogstjerne-holt.
Sett spyfluene svirre blått
over to stive, stirrende øyne
som livet glemte å lukke før det gikk.

Å, stumhet! 
Jeg vet at det ikke nytter å rope.

Det gråter et barn (s. 85)

Det gråter et barn i den frosne natt.
Det gråter mot mørket – forrådt, forlatt.
…
Gråten fyller all verdens rum.
Men himmelen tier, Gud er stum.  
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På slutten av diktet har Børli et håp om frelse, frelse i barn (!):

Å tider må komme da mennesket ser
at framtidens frelse er barn – som ler!

Døden som slutt
men kanskje er døden… (s. 349)

Ja, kanskje er sannheten om døden
jernhard og stutt: 
Slutt!

Et forsøk på tolkning:                                   
væren, tilintetgjørelse og makt 
Disse utdragene av en del dikt av Børli viser, mener jeg, at det er 
en spenning i det han skriver. Ikke bare de positive, oppbyggelige 
diktene, men også de som rommer meningsløsheten og tomheten 
i tilværelsen. Denne spenningen eller motsetningen ser ut til å gå 
gjennom også de andre temaene som har med religion og livssyn 
å gjøre hos Børli: om mennesket, som noen ganger kan sies å ha 
et fnugg av evigheten i seg, men andre ganger kan være grusomt, 
grådig; om døden, som han noen ganger føler seg trygg overfor, 
fordi han der er trygt oppbevart, mens han andre ganger kan si at 
den er "jernhard og stutt: Slutt!"

Slike motsetningsfylte eller vaklende tanker har nok de fleste av 
oss og ligger vel i livet selv. Slike livets motsetninger bør kanskje 
helst ligge der, uløste, men vi vil vel alltid prøve å finne en helhet, 
noe forenende, forsonende.

Jeg var i mange år prest i Eidskog, Børlis hjembygd. Det var etter 
at Børli var død, men det ble stadig snakket om ham, og jeg ble 
også utfordret til å mene noe, si noe. Dette var en tid da lesningen 
av Løgstrup fremdeles satt langt framme i hjernen, ikke minst 
hans religionsfilosofiske tanker i «Skabelse og tilintetgørelse». 
Der skriver Løgstrup om en «metafysisk treenighet»: væren, 
tilintetgjørelse og makt. Noe er; ved makten til å være til, men når 
makten trekker seg tilbake blir alt tilintetgjort.
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Det var fristende å prøve å plassere Børli inn i dette. Ser han 
noe i det som er, en makt?  Andre ganger ser han tomheten, 
tilintetgjørelsen, makten som har trukket seg unna. Er det slik at 
det i diktene hans er forutsatt en makt, enten at den er skjult til 
stede i tilværelsen, eller at makten er fraværende? Det er fare for 
at jeg overtolker Børli. Det er nok heller ikke slik at alt «går opp». 
Det bør det heller ikke. Livet som ligger til grunn for diktningen er 
for sammensatt til det.

Jeg skrev en gang noen slike tanker i Eidskog menighetsblad. 
Lederen av Hans Børli Selskapet sa til meg: dette trykker vi 
også i «Tyristikka», medlemsbladet til Hans Børli selskapet. 
Snart fikk han et sint brev fra en leser. – Skulle nå prester og 
kirken «overta» Børli, gjøre ham kristelig, ta ham fra oss andre? 
Vedkommende truet med å melde seg ut. Jeg lovet da høytidelig 
at jeg ikke skulle melde meg inn i Børli-selskapet for ikke å være 
en ytterligere belastning.

Episoden viser at en skal være forsiktig med hvordan en tolker og 
bruker diktere som Børli, samtidig som det må være lov å gå inn i 
en dikters verk og finne noe nytt.


