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Fra grå apati til grønt håp
Klimaendringene er over oss. Vi har visst det lenge, men likevel
ble fjorårets varme sommer en skikkelig vekker for mange. Enda
flere våknet da FN’s klimapanel la fram sin rapport i oktober
2018. Det var dyster lesning. Situasjonen er verre enn tidligere
antatt. Vi må sette i gang store tiltak kjapt om vi skal ha en sjanse
til å nå togradersmålet. Det er mye på spill og vi har kort tid.
Hvordan reagerer vi på å få et slikt budskap? Hva gjør det med
oss? Dette miljønummeret av Nytt norsk kirkeblad bærer tittelen
Fra grå apati til grønt håp. Tittelen sier noe om mangfoldet
i reaksjoner på klimapanelets rapport. Noen reagerer med
resignasjon og apati. I avisene kan vi lese om mennesker som blir
deprimerte og ikke ønsker å sette barn til verden lenger. Andre
forblir optimister og har klokketro på at teknologien kommer
til å finne en løsning. Vi klarte å løse problemet med ozonhullet
på 90-tallet, med nye teknologiske løsninger vil vi klare denne
brasen også. Andre igjen reagerer med utålmodighet og sinne.
Det er et gryende klimaopprør på gang i verden. Inspirert av 16
år gamle Greta Thunberg gikk hundretusener av barn og ungdom
i mer enn 100 land i demonstrasjonstog for klimaet nå i mars.
De voksne har også latt seg inspirere. Den globale bevegelsen
Extinction rebellion, som mener at politikerne nå må tvinges
til handling, får stadig flere tilhengere. På Verdibørsen de siste
månedene har vi kunnet høre intervjuer med filosofer som Einar
Øverenget, som spør om vi kanskje nå må vurdere å ofre
demokratiet for klimaet (Verdibørsen 17.10.2018).
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Leder

Og så har du de som fremdeles er klimafornektere, men
klimafornekterne virker å være på vikende front. Jon Helgheim
(Frp) ble i mars stående ganske alene i sin kritikk av skolestreiken
som klimahysteri og skremselspropaganda.
I dette nummeret av Nytt norsk kirkeblad har vi forsøkt å favne
bredden av reaksjoner på FN’s siste klimarapport. Vi begynner i
apatien og handlingslammelsen og diktet Verden går til helvete
(Mine venner) av forfatter Johan Mjønes. Dette diktet gikk viralt
på Facebook i fjor høst, og setter ord på hvor vanskelig det er å
leve grønt selv om man har de riktige holdningene. I intervjuet
med professor emeritus i statsvitenskap, William Lafferty, møter
vi en av nestorene innen norsk bærekraftsarbeid. Han forteller
hvordan han for noen år siden hadde gitt opp klimasaken, men
så fikk troen tilbake etter å ha lest pave Frans sin encyklika
Laudato Si. Asla Maria Bø Fuglestad har skrevet doktorgrad
om Laudato Si, og går i sin artikkel dypere inn i retorikken i
pavebrevet og drøfter hvorfor denne encyklikaen har fått så bred
appell. Klimapsykolog Per Espen Stoknes fra BI har rollen som
teknologioptimist i dette nummeret. Vi trykker her hans TedTalk
fra i fjor høst, der han snakker om hvilke psykologiske barrierer
som står i veien for at mennesker velger å ta klimaansvar og
hvordan klimautfordringene bør kommuniseres. Prest og forsker
ved Høgskulen på Vestlandet, Tom Sverre Tomren, har skrevet en
artikkel om hva vi prester kan forkynne fra prekestolen i forhold
til klimasaken. Hva skal man si til alle de redde, de resignerte,
optimistene, de sinte og de som mener det hele er fake news?
Leder i Norsk interreligiøst klimanettverk, Einar Tjelle, skriver i
sin artikkel om hvordan grønn tro og samarbeid på tvers av tro
gir håp i klimasaken. Tjelles fokus på interreligiøs dialog følges
opp av et intervju med prest Annette Dreyer og ordinert buddhist
Gunaketu Kjønstad. De er med på å arrangere Interreligiøs
klimapilegrimsvandring som går av stabelen fra 30. mai til 2. juni
nå i vår. Kanskje noe av nøkkelen til å løse klimakrisen ligger hos
religionene og i samarbeidet mellom dem? Til slutt har vi også
trykket et utdrag av en Klimamesse som ble holdt i Kampen kirke
i februar i år, der nyskrevne tekster av Line Madsen Simenstad
spiller en hovedrolle.
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Klimaendringene er over oss. Hvor er du i forhold til dette? Hvor
er menighetene våre? Vårt håp med dette nummeret er at vi skal
ta klimautfordringene på alvor uten å grave oss ned. Vi er mange
som sliter med en slags apokalypsetretthet. Nå trenger vi å gå fra
grå apati til grønt håp.
Thomas Wagle
nummerredaktør
tw795@kirken.no

Redaksjonen oppfordrer fortsatt alle abonnenter til å sende inn
e-postadressen sin til
nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no
om du ikke har gjort det allerede. Vi går over til elektronisk
fakturering av kostnads- og miljøhensyn. Meld gjerne fra til oss hvis
du ønsker studentpris eller pensjonistpris på bladet i 2019. Husk
også å melde fra hvis du bytter epostadresse eller vanlig postadresse.
Vi gjør vårt beste for å oppspore flyttede abonnenter, men vil gjerne
unngå at dere mottar bladet forsinket når vi blir nødt til å ettersende
manuelt.
Vennlig hilsen
Marte Holm Simonsen

redaksjonssekretær

Olavstipendet ble opprettet i 1993 for å øke kunnskapen om kirken og dens rolle i samfunnet, og for å styrke kirkens
kompetanse til å løse sine oppgaver. Stipendets formål er primært å bidra til utviklingen av praktisk-teologisk
kunnskap og kunnskap om praktisk prestetjeneste, men kan også tildeles prosjekter innenfor andre
fagteologiske områder når disse ligger innenfor stipendets formålsbeskrivelse.

Bispemøtet utlyser nå

Olavstipend 2020
Stipendet tildeles fortrinnsvis menighetsprester med minst 3 års sammenhengende prestetjeneste.
Olavstipendet har en samlet ramme på kr 100 000,- og permisjon med
lønn i 12 måneder, og kan fordeles på én eller to mottagere.
For 2020 ønsker Bispemøtet velkommen søknader innen alle praktisk-kirkelige eller teologiske
temaområder. Vi imøteser særlig prosjekter som tematiserer kirken i lokalsamfunnet.

Kirken i lokalsamfunnet
Kirken er landsdekkende og finnes i et hvert lokalsamfunn. Selv der både butikk, postkontor og
skole er borte, er fortsatt kirken der. I mange kommuner er kirken regnet med som en viktig aktør,
og blir lyttet til. Det er flere eksempler på prester og andre ansatte i kirken som har engasjert seg for
sine lokalsamfunn. Presten er fortsatt synlig og tillegges en form for autoritet, også i lokalsamfunn
der kirken ikke lenger er en majoritetskirke Hvordan tenker prestene om sin egen rolle og
ansvar i dette, og hva er gevinst og kostnad knyttet til et bredere samfunnsengasjement?
Hva slags språk skal kirken bruke i det offentlige rom? Er det forskjeller på by og land?
Søknader skal utformes i henhold til Retningslinjer for utforming av søknader
til Olavstipend og blir vurdert på bakgrunn av Retningslinjer for tildeling av Olavstipend.
Retningslinjene ligger på Bispemøtets hjemmeside, www.kirken.no/bm.
Det er nå en mulighet til å få en foreløpig tilbakemelding på søknad og prosjektbeskrivelse,
med sikte på videre bearbeidelse. Alle som sender inn søknad/prosjektbeskrivelse innen
1. juni 2019 vil få en sakkyndig uttalelse til hjelp for videre bearbeidelse av søknaden.
Den som får tildelt stipendet skal etter endt stipendperiode levere en skriftlig rapport
som kan publiseres på Bispemøtets hjemmesider, og presentere sine funn under
et Olavstipendseminar i forbindelse med bispemøtet i februar 2021.
Endelig søknadsfrist er 1. august 2019.
Det er ikke et vilkår å ha sendt inn søknad/prosjektbeskrivelse innen 1. juni.
Søknader om Olavstipend sendes til Bispemøtet, med kopi til prost og biskop.
e-post: bispemotet@kirken.no

DEN NORSKE KIRKE
Bispemøtet
Kirkerådet

Magasin

Johan B. Mjønes
forfatter
mjones.johan@gmail.com
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Verden går til helvete
(Mine venner)
Første gang publisert på NRK ytring 13.10 2018
Mine venner er hyklere.
Mine venner er blinde, dumme, ignoranter.
Mine venner later som om de bryr seg, men gir faen, alle som en.
Det går til helvete.
På grunn av mine venner.
Mine venner bruker handlenett av økologisk bomull
for å redde miljøet.
Mine venner tror på Gud og Allah og biodynamisk landbruk.
Mine venner flyr rundt i Europa og sprer kunnskap om
biodynamisk landbruk, for å redde klimaet.
Mine venner er arkitekter og ingeniører
og tegner en flyplass som skal være miljøvennlig.
Legg ned arbeidet. La flyene stå. Idioter!
Mine venner kjøper plater og bøker og klær og duppeditter på
Amazon og Ebay, som blir sendt fra Taiwan og Australia og
Hawaii og blir gledelig overrasket over at det fortsatt er så billig,
at det lander i postkassen deres, at det går an å få det helt hit
uten å tenke på frakt. Det må være magi, tenker mine venner.
Mine venner kan diskutere globalisering og arbeidsmiljø og
rasisme og utnytting, iført klær sydd av slaver, av unger, av
mennesker som aldri vil få mulighet til å diskutere utnytting
og rasisme og arbeidsmiljø og globalisering.
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Mine venner flyr, og beklager seg over at de MÅ fly, for de har
jo sommerhus i Spania, må vite, og hytte som det ikke går an å
komme til med toget. Og så er det jo så ofte buss for tog.
Og DET er det ingen av mine venner som gidder.
Mine venner har jobber som gjør at de må til Asia på konferanse,
eller Florida, eller Canada. Det er jobbtur. Greit å legge inn noen
ekstra dager i New York, da. Mine venner elsker New York. Og det
er jo ikke så langt dit, fra Ottawa, er jo nesten på veien hjem.
Mine venner lager for mye mat til middag.
Og glemmer restene.
Det er ikke så godt dagen etter.
I alle fall ikke to, tre, fire, dager etter.
Oi, det er jo ikke spiselig lenger!
Mine venner går på jakt. Se! Det er klimariktig mat.
Synd bare at det er så langt til brukbart jaktterreng.
Mine venner fisker laks i Orkla, og på Finnmarksvidda,
og i Alaska.
Mine venner har ett, to, tre, fire! barn som skal forbruke, som
skal ha samme levestandard, som skal ha høyere levestandard.
Mine venner sier; vi trenger Jesus, vi trenger Marx,
vi trenger Tyler Durden!
Mine venner ser at vi trenger en forandring, men flyr til Seattle
for å besøke perifere slektninger, og svinger en tur innom
San Francisco. Har man først flydd så langt…
Mine venner er kommunepolitikere som stemmer ja
til innendørs skianlegg på Lørenskog. Idioter!
Mine venner synes det er for lite snø om vinteren, og koker kloden
enda litt hardere for å lage kunstig snø. Om sommeren.
Mine venner tar en langhelg i Roma, med koret.
Mine venner drar til Nord-Korea, fordi de vil se, Nord-Korea.
Mine venner drar til Kina, i høstferien.
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Mine venner drar til Tokyo, i høstferien,
for det var så billige billetter.
Mine venner drar til Barcelona og Nice og Praha og Lisboa.
Mine venner synes Trump er en idiot.
Mine venner stemmer Rødt og SV og KRF og Venstre
og Høyre og AP og Senterpartiet.
Mine venner stemmer MDG.
Ingen av mine venner stemmer FRP.
Det hadde tatt seg ut.
De bare oppfører seg som om de stemmer FRP.
Mine venner lever blått og stemmer rødt.
Leve rødt og stemme blått? Ha!
Ingen gjør det, med et mulig unntak for Kåre Willoch,
jeg vet ikke, han er ikke en av mine venner.
Mine venner tror at om man skriver, diskuterer
og debatterer problemene, så løser de seg selv.
Se, jeg har skrevet en samfunnskritisk tekst! CO2-regnskapet
er reddet! Nå kan jeg fly rundt på festivaler og lese teksten min,
og så kan jeg fly enda mer!
Ingen av mine venner er klimafornektere.
Så dumme er de ikke.
De bare lever som om de er det.
Heldigvis er ikke jeg som mine venner.
Når jeg flyr, er det fordi jeg, faktisk, må.
Når jeg flyr.
Når jeg flyr, er det med et ørlite snev av dårlig samvittighet.
Jeg må da være bedre enn mine venner.
Jeg gjør bare som mine venner.
Det går til helvete.
På grunn av mine venner.
Og meg.

Thomas Wagle
sokneprest i Fornebulandet menighet
tw795@kirken.no

Fra resignasjon til håp
Intervju med William Lafferty
om status for bærekraftig utvikling
og Laudato Sis betydning

William Lafferty

Amerikansk-norsk statsviter og professor emeritus
i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har
forsket på økonomisk utvikling, demokrati og
demokratiseringsprosesser, og bærekraftig utvikling.
Han ble dosent i statsvitenskap ved Universitetet i
Oslo i 1977 og professor samme sted i 1985. Han var
direktør for Prosjektet Alternativ Framtid/Program
for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn
(ProSus) fra 1992 til 2006. (Red.)
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Professor emeritus i statsvitenskap, William Lafferty, er en mann
som vet hva han snakker om når det gjelder klimaproblemer
og hva som skal til for å løse dem. I flere tiår var han leder for
ProSus– Program for strategisk forskning og utvikling for et
bærekraftig samfunn og ga norske politikere råd om hva som bør
gjøres. Like lenge har han blitt skuffet over manglende handling. I
oktober 2016 ble han invitert til å holde en forelesning i Østerrike
som skulle oppsummere status for hvor vi står når det gjelder
bærekraftig utvikling. Det ble en ganske dyster affære.
– Du har sagt at du hadde gitt litt opp klimasaken da du dro
ned til Østerrike for å holde foredrag. Kan du forklare hva som
hadde skjedd?
– Jeg følte jeg hadde sagt mitt. Jeg hadde påpekt i klare vendinger
hva som etter min mening var nødvendig om man skal skulle
ta Brundtland og Rio alvorlig. Hvis man i Norge mente noe
med å si at vi skulle realisere våre traktatforpliktelser fra Rio
og realisere intensjonene i Gro Harlem Brundtlands Vår Felles
Framtid, da mente jeg at vi hadde levert de statsvitenskapelige
styringsinstrumentene som trengtes.
På konferansen i Østerrike fikk konferansedeltakerne høre
Lafferty fortelle om ProSus sitt arbeid, om norske politikere som
ikke har villet høre, men ikke minst om hvordan FN-sporet i
realiseringen av bærekraftig utvikling har spilt fallitt. Første skritt
i feil retning var at man ved klimakonferansen i Johannesburg
ble enige om å invitere inn de tunge og ressurssterke
næringslivsorganisasjonene. Dette førte til at de fikk stor
innflytelse i forhold til hva de kunne være med på av tiltak. Nok
et skritt tilbake skjedde i København der man, for å få med Kina
og USA, gikk med på å gjøre oppfølgingen av klimavedtakene
frivillig for hvert enkelt land. Tidligere skulle FN kontrollere at
regjeringene implementerte tiltakene. Nå ble tiltakene redusert til
masse gode intensjoner.
– Og så kom Parisavtalen og da ble det klart at hele mekanismen
rundt FN-systemet hadde underminert muligheten til å få effektiv
endring. For hvert år som gikk, mens de planla nye toppmøter, ble
ting verre. Vitenskapsfolk leverte flere og flere resultater som viste
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at dette er mye mer alvorlig enn vi har trodd. Noe måtte gjøres!
Men FN-systemet var helt ute av stand til å gjøre noe med det.
– I Østerrike ble du utfordret til å si noe om hvor vi står når
det gjelder bærekraftig utvikling. Ditt svar var: Vi står ikke. Vi
sitter. Det er stasis. Hva betyr stasis?
- Stasis betyr at ting ikke endrer seg, men bare holder seg
konstant på et bestemt nivå. ProSus var de første som påpekte
at det finnes en internasjonal NGO-elite som er økonomisk
avhengige av å gå på disse klimakonferansene. Det er en
selvforsterkende stasis, for uansett hvor lite som kommer ut av
disse møtene, så avsluttes de alltid med at man sier: ja ja, dette
var det beste vi kunne få til, før de avtaler hvor de skal møtes
neste gang. Siste gang var nå i Katowice.
Det ble altså en ganske mørk innledning i Østerrike. Etter at flere
av deltakerne kom bort til ham etterpå og kommenterte at det
hadde vært dystert, valgte Lafferty å ta det opp på siste dag av
konferansen.
– Ja, på avslutningen av konferansen så hadde vi en åpen
diskusjon med alle gruppene, og da sa jeg at jeg beklaget at jeg
måtte innlede hele konferansen på en så negativ måte, men jeg
spådde at det ville bli enda verre. Og like etter konferansen ble
Donald Trump valgt til president i USA.
Og med det ble ting langt verre. Lafferty forteller:
– Det var ikke bare det at USA trakk seg ut av systemet, hvor
du gikk fra å ha den mest aktive president i historien i forhold
til internasjonale miljøavtaler til den definitivt mest negative og
passive. Men etter Trump er vi inne i en periode hvor de to mest
fundamentale premisser for demokrati – rasjonalitet og fellesskap
– er i ferd med å bli utarmet.
Lafferty kan demokrati godt. Opprinnelig ble han engasjert
som demokratiekspert på Universitetet i Oslo. Han forteller om
en teoretiker som heter Cohen som i sin hovedbok skriver at
rasjonalitet og fellesskap er de to mest grunnleggende premissene
for et demokrati.
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– Hvis du ikke oppfyller disse premissene så kan du ikke
engang snakke om demokrati. Det ene er at du må ha en form
for rasjonell diskurs i samfunnet. Det andre at det måtte være
en følelse av fellesskap. At de som skal styre et samfunn i en
demokratisk retning må føle at de har et felles prosjekt, ellers
vil det ikke fungere. Etter min mening har disse to premissene
blitt sterkt undergravd i løpet av de siste to år. Demokratiene er
under sterkt press, både i forhold til Trumps angrep på offentlig
rasjonalitet –påstander om at vi bare er omgitt av falske nyheter
osv. Det andre er dette med fellesskap. Hvis du tar et utvalg av
statsvitere rundt om i verden og spør hva som er den viktigste
saken vi har nå, vil alle si innvandring.
Han forklarer at selv om det er ideologisk betent, så er det en del
som opplever at innvandringen er med å utfordre det tradisjonelle
fellesskapet som demokratiet har styrt på fram til nå.
– Så situasjonen for miljøet så dyster ut i 2016 og så ble det enda
verre.
– Nettopp. Det ble enda verre fordi du mistet grunnprinsippene
for å kunne implementere miljøtiltakene. Hvis nasjonalstatene
som utgjør FN-systemet begynner å slite med sin egen
demokratiske status, så skjønner man at dette med miljø
vil bli skjøvet enda mer ut i tid. Da blir første prioritet for
nasjonalstatene å overleve.
Men så lysnet det litt. Høsten 2018 fikk Lafferty en invitasjon til
en forskningsworkshop i Roma som blant annet skulle ta opp
pave Frans’ Laudato Si. Dette paveskriftet var nytt for Lafferty,
men han ble inspirert, særlig av den etiske tenkningen i skriftet.
– Laudato Si inneholder en annerledes etisk tilnærming enn
Brundtlandrapporten. Det dreier seg om en prinsipiell etikk
i motsetning til de mer instrumentelle etiske standpunkter i
Brundtlandrapporten og i Rio.
Han forklarer hvordan mye var bra med Brundtlandrapporten
også. Der handlet etikken om at vi må redde jorden for
kommende generasjoners skyld. Og parallelt med miljøet
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skulle også utvikling for de fattigste landene ivaretas. Men
Brundtlandrapporten setter ingen begrensninger i forhold til
økonomisk vekst, og de fattigste landene skulle kunne utvikle
seg på samme måte som vi har gjort i vesten. I stedet for å ta et
prinsipielt oppgjør med hvordan vi forholder oss til naturen,
bærer Brundtlandrapporten mer preg av å være en hestehandel,
forklarer Lafferty. Et kompromiss der økt fokus på miljøet ikke
anses å stå i veien for fortsatt satsing på økonomisk vekst, både i
den tredje verden og her hjemme.
– Jeg fikk noen klare assosiasjoner til denne type tenkning da jeg
hørte Torbjørn Røe Isaksen uttale seg på radioen i dag morges om
dette kobbergruveprosjektet oppe i Nord Norge.
Lafferty forteller om kobbergruveprosjektet i Kvalsund utenfor
Hammerfest, der gruveselskapet Nussir i 10 år har utredet om de
kan sette i gang med kobberdrift og dumpe slammet ut i fjorden.
Han forteller om den hestehandelen som Røe Isaksen foreslår:
For å skaffe 59 nye arbeidsplasser og av hensyn til det grønne
skiftet man må være villig til å risikere sjølivet i Repparfjorden og
sette samenes rettigheter til side. For det grønne skiftet trenger
kobber for å kunne gjennomføres.
– Det er en selsom logikk!
– Denne saken viser tydelig hvordan den instrumentelle moral og
etikk som ligger i Brundtland og FN-systemet ikke fungerer. Den
har spilt fallitt.
Men det er ikke bare den instrumentelle etikken til politikerne
som er feil. Også selve det politiske systemet gjør det
vanskelig å ha den langsiktigheten som er nødvendig for å løse
klimautfordringene. Alle miljøavtaler varer bare til neste valg.
Mot dette trenger vi Laudato Sis prinsipielle etikk.
– Deler av det vestlige demokratiske system er analogt til
et marked: Politikerne må ut å selge sine standpunkter til
velgerne, og da får du ikke den besluttsomhet som er nødvendig.
Men Laudato Si går forbi det. Laudato Si sier at vi har en
etisk forpliktelse i forhold til moder jord. En grunnleggende
forpliktelse til å handle.
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Denne forpliktelsen har sitt grunnlag i en religiøs forestilling.
– Hvis du leser Laudato Si nøye, så ser du Frans av Assisis
religiøse idé om at det guddommelige er vekstprinsippet på
kloden. Dette er det nærmeste du kommer et ekte gudsbegrep.
Gud er impulser til livet, naturens liv.
– At det guddommelige er iboende i naturen?
– Det iboende ja. Og det er fantastisk, for det gjør Laudato Si til
en av de sterkeste økumeniske uttalelser jeg noen gang har sett.
Vi snakker ikke om religiøs konkurranse her. Vi snakker ikke om
forskjellige hierarkier og alt det der. Dette er det guddommelige.
Den katolske kirke er villig til å gå med hvem som helst som er
villig til å sette disse miljøpremissene først. Og ingenting av det
Frans har gjort siden han ble pave har større moralsk tyngde
enn Laudato Si. Her er det ingen om og men, ingen forbehold.
Laudato Si er rett fram. Den er klar. Dette er det vi må gjøre. Tenk
hva slags virksomhet man kunne ha om man fikk de to, tre største
religionene i verden til å gå med på en felles erklæring til støtte for
Laudato Sis prinsipper!
– Det må jo være litt trist for deg som demokratiprofessor å ha
gitt opp demokratiet når det gjelder miljø.
– Nei, det vil jeg aldri gjøre.
– Men er det ikke det du sier at politikerne er så kortsiktige, så
de ikke klarer å ta langsiktige avgjørelser.
– Jo, men det er femti forskjellige modeller for hva demokrati
er. Den modellen vi har i Norge er det den som Robert Dahl
kalte konkurransedemokratimodellen. Og den er knyttet opp
til industrialiseringens gjennombrudd. For noen år siden gikk
Bill Clinton ut og sa at vi må fortsette å presse på vår modell for
demokrati. Og hvilket uttrykk brukte han? Markedsdemokrati!
For å få et demokrati som kan være mer besluttsomt, så
må demokratiet kunne forholde seg til visse overordnede
prinsipper, sier Lafferty. For å forklare bruker han et bilde fra
akuttavdelingen på sykehuset.
– Når folk er i ferd med å dø, aksepterer legene og sykepleierne at
de har et overordnet prinsipp som er å redde liv. Og den analogien
er den samme nå. Vi må ha et demokrati som er mer konsekvent
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besluttsomt for å redde miljøet. I ProSus brukte vi begrepet
trumfe. At et overordnet prinsipp må kunne trumfe alle andre
anliggender. Som forsker introduserte jeg et prinsipp som heter
environmental policy integration (EPI). Poenget er at miljøet må
ha prinsipiell forrang. Og det er egentlig ikke noen stor kunst, for
elementene i EPI har vært brukt i mange demokratier i verden
– Canada, Sverige, Frankrike. At det er noen ganger vi må si at
miljøet har prinsipiell forrang. Det er det vi må innføre i Norge.
Vi har det i grunnloven, men grunnloven brukes ikke (red. anm.:
Grunnlovens §112)
– Og nå er det paven som leverer dette prinsippet.
– Nettopp! Og pavens prinsipp har altså en generell etisk basis.
Han er en eksepsjonell leder. Det er ikke mange som ham. Du
har Dalai Lama som klarte å oppnå status som en allmenn etiker.
Nelson Mandela. Du har noen få. Og de viser seg å være fryktelig
viktige når det gjelder individets evne til å mobilisere verdier.
Bare i løpet av den siste måneden har det kommet et par nye
bøker i USA som fremhever at vi må ha en prinsipiell etikk for
miljø, hvor man ikke gjør tiltak for å oppnå et mål, noen mening
eller rasjonalitet, men bare fordi det er det eneste riktige å gjøre.
– Du er inspirert av Laudato Si og paven fordi han legger dette
premisset til grunn. Men tenker du at neste skritt må være en ny
organisasjon som kan holde nasjonalstatene i tømme?
– I vår tid er vi fantastisk heldige som har FNs klimapanel. Vi har
ekspertisen. Så alt vi må gjøre er bare å ta den store konsensus
som ligger i disse FN-rapportene og få et organ som sier – det er
dette vi håndhever. Det er dette vi har ansvar for.
– Da jeg leste Laudato Si ble jeg overrasket over hvor radikal
den er. Den er mye mer radikal enn Brudtlandrapporten.
For der Brundtlandrapporten på mange måter sier at vi kan
fortsette som før, bare vi får løst miljøproblemene, så snakker
Laudato Si veldig negativt om det teknokratiske paradigmet
og de multinasjonale selskapene som utnytter tredje verden
land og forurenser. Det virker nesten som Frans snakker om en
revolusjon. At vi skal skifte hele vårt økonomiske system?
– Ja, det har han gjort i mange andre sammenhenger også,
faktisk. Spesielt i forhold til fattigdomsproblematikken. Poenget
her er at han sier veldig klart og tydelig at vi må prioritere moder
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jord. Han kritiserer bruk og kast-samfunnet og han kritiserer
det rådende markedsprinsippet. Så det er klart at Laudato Si
aldri kommer til å bli godkjent av det konservative amerikanske
katolske hierarkiet. For dem er dette kommunisme. Rett og slett.
– Men hvis du kombinerer prinsipiell etikk, som noen kanskje
kan oppleve som litt sånn pekefinger-etikk - du skal! pluss litt
kommunisme, hvordan vil det da bli tatt imot? Er det realistisk
at Laudato Si kan bli implementert?
– Ja, men det er en vesensforskjell på Laudato Si og Lenins
skrifter, for det er ikke noe parti bak dette her. Selv om det er den
katolske kirke som står bak, så er det ikke et eneste ord i Laudato
Si som snakker om den katolske kirke. Det står ingenting om at
katolisismen er den eneste vei framover.
– Så meningen er allmenn.
– Meningen er allmenn! Og det mest interessante teoretiske
skiftet i Laudato Si ligger i det som sies om jordens hellighet. Jeg
kan tenke meg at pave Frans valgte sitt navn fordi han skjønte
dette. For i Laudato Si har pave Frans lagt Frans av Assisis
forståelse av hva som er hellig til grunn.
Lafferty forteller at han på konferansen nede i Østerrike ble spurt
om hva vi skal gjøre nå? Hva er det politiske budskapet?
– Da svarte jeg at jeg helst ikke ville komme med noe politisk
budskap. Jeg vil at alle leser Laudato Si og tar ansvar for å
utforme sin egen reaksjon på det som foregår i verden. For en
ting du kan stole på er at Laudato Si overhodet ikke overdriver
det krisebildet som FNs klimapanel allerede har beskrevet. Tvert
imot! FN-rapporten er enda tydeligere på situasjonens alvor enn
Laudato Si. Laudato Si skisserer en etisk helhetstenkning for folk
som vil handle. Alle må bare lese Laudato Si og finne ut hvordan
dette skal implementeres. Men jeg la til at hvis jeg ble tvunget til å
si hva vi nå bør gjøre i en politisk sammenheng, er det klart at det
bare er et parti i Norge som gjelder. Det er bare et parti som har
stilt til valg hvor de har sagt – ikke spør meg om høyre og venstre,
bare spør meg om hva som er bra for miljøet. Og det er MDG.
MDG er de første som på Stortinget har sagt at man ikke ta dem
for gitt i noen allianse verken på høyre – eller venstresiden. Sak til
sak er det som gjelder. Dette er environment policy integration i
praksis.
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Brundtlandrapporten
Et annet navn på Vår felles framtid som var sluttrapporten til
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling som ble ledet av Gro
Harlem Brundtland. Brundtlandrapporten som ble lagt frem i 1987 fikk
avgjørende betydning for offentlig politikk i miljøspørsmål i store deler
av verden. Bærekraftig utvikling (Sustainable development) var et av de
nye begrepene denne rapporten introduserte.
Riokonferansen
Riokonferansen var en FN konferanse om miljø og utvikling som ble
avholdt i Rio de Janeiro i Brasil i juni 1992. Konferansen ble initiert
etter at rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling
ble lagt frem i 1987 (Bruntlandrapporten). 30 000 mennesker
og 120 statsledere deltok på konferansen, som er den største og
viktigste som har vært arrangert på miljøområdet. Riokonferansen
vedtok en konvensjon om vern av biologisk mangfold, og den første
klimakonvensjonen ble vedtatt.
ProSus
ProSus var et anvendt strategisk forskningsprogram som hadde
til hensikt å bidra med ny kunnskap og formidling til støtte for en
bedre realisering av nasjonale mål for bærekraftig utvikling. ProSus
ble opprettet av Norges forskningsråd i 1996 som en videreføring
av prosjektet Alternativ Framtid. Fra 2000 var ProSus et strategisk
universitetsprogram ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet
i Oslo. Programmet ble avsluttet i 2009. ProSus kartla og evaluerte
Norges oppfølging av Rio-avtalene, retningslinjene fra FNs kommisjon
for bærekraftig utvikling, og drev informasjon og formidling om
alternative styringsstrategier. ProSus utga en rekke publikasjoner i
tilknytning til sin virksomhet, i form av rapporter, tidsskrifter og bøker.
§112 – Miljøparagren i Den norske grunnlov
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal
disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar
denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om
naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte
inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter
foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som
gjennomfører disse grunnsetninger.

Asla Maria Bø Fuglestad
rådgiver ved MiRA-senteret /
ph.d fra Det teologiske fakultet
aslamaria@yahoo.no
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Laudato Si’
– et berørt og poetisk bidrag
Alvoret i miljøkrisa vi i dag står overfor, formidles til oss gjennom
utallige FN-rapporter, politiske taler, vitenskapelig artikler,
miljøkampanjer og kunstprosjekter. Men ofte klarer vi ikke ta
inn dette budskapet. Motløse og handlingslammede fortsetter vi
stort sett og leve som før, bare med litt mer dårlig samvittighet.
Også fra mange religiøse organisasjoner har det i de siste årene
kommet ulike miljøuttalelser og miljøkampanjer. Hva skal til for
at miljøbudskapet virkelig skal berøre oss i den grad at vi klarer
å få i gang den samfunnsomveltningen som trengs? Innehar
miljøargumentasjon som kommer fra kirkelige institusjoner
potensiale til å mobilisere oss til miljøengasjement og endring?
Og hva kjennetegner denne formen for miljøargumentasjon?

Laudato Si’ satte miljøsaken
på den samfunnspolitiske dagsorden

Dette er spørsmål jeg belyser i min doktorgradsavhandling,
der jeg analyserer en rekke miljøuttalelser fra Vatikanet
og Det lutherske verdensforbund (Fuglestad 2018). Pave
Frans sin encyklika Laudato Si’ er den mest sentrale teksten
i min avhandling. Det er den teksten fra kirkelig hold som
i nyere tid i størst grad har bidratt til å sette miljøsaken på
dagsorden – ikke bare på den kirkelige dagsorden, men også
på den samfunnspolitiske dagsorden. I Frankrike ble 100 000
eksemplarer av encyklikaen solgt på bare seks uker, og den ble
ønsket velkommen av FNs generalsekretær Ban Ki-Moon og leder
av verdensbanken Jim Yong Kim. Lederne av «The Forum on
Religion and Ecology» ved Yale University, Mary Evelyn Tucker
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og John Grim, hevdet at det ikke er noen andre offisielle uttalelser
om miljøsaken fra religiøse ledere eller institusjoner som innehar
den samme moralske innflytelsen som denne encyklikaen. De
trekker blant annet fram innflytelsen teksten har fått ved mange
religiøse læresteder, og viser til hvordan den allerede er satt
på pensum på mange jesuittskoler og universiteter. De trekker
også fram at Paven talte om budskapet i encyklikaen for FNs
generalforsamling i forkant av klimaforhandlingene i Paris 2015,
og at det har kommet støtteerklæringer til encyklikaen fra både
muslimske og jødiske religiøse ledere, i tillegg til buddhister og
hinduer. Encyklikaen fikk også bred omtale i norske medier,
i blant annet Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Vårt Land
og Klassekampen. I Norge ble encyklikaen hovedsakelig møtt
med begeistring. Biskop Tor B. Jørgensen uttalte for eksempel
at han kunne underskrive på omtrent alt pave Frans skriver i
Laudato Si’, og Ingrid Rosendorf Joys, samfunnskontakt i Oslo
katolske bispedømme, roste Paven for å tydelig ta til orde for
at rike land har et spesielt ansvar i klimasaken og for å stille
seg på miljøbevegelsens side (Fonn 2015). Arne Johan Vetlesen
roste Paven for at han så tydelig formidler at miljøkrisa ikke kan
håndteres uten at vårt økonomiske system endres, og hevdet at
Laudato Si’ på den måten er langt mer radikal enn Parisavtalen.
Laudato Si’ ble imidlertid også møtt med mye skepsis, spesielt
blant konservative katolikker i USA. Mange var kritiske til at
pave Frans uttalte seg om politiske spørsmål. Ikke minst ble
den amerikanske presidentkandidaten Jeb Bush sin uttalelse
om at han ikke ville ta imot råd om økonomi eller klimapolitikk
av Paven, omtalt verden over. Pave Frans ble også kritisert for
den patos-pregede formen på encyklikaen, og at han er uklar og
inkonsistent i sin argumentasjon. I en rekke artikler skrevet av
fagfolk med miljøvitenskapelig bakgrunn, berømmes imidlertid
Paven for sin retoriske stil. Flere trekker fram hvordan pave Frans
evner å berøre leserens følelser og moral. Miljøverner og Master
of Science Seth Heald roser for eksempel Pave Frans i tidsskriftet
Environment: Science and Policy for Sustainable Development
for Pavens evne til å framkalle for publikums indre blikk de
naturødeleggelsene han beskriver.
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Hvordan bidrar retorikken til mobilisering?

Laudato Si’ har altså klart å sette miljøsaken på dagsorden på en
særegen måte, og fått langt mer oppmerksomhet enn tidligere
pavers uttalelser om miljøsaken. Hva er grunnen til at denne
encyklikaen fikk så uvanlig stor oppmerksomhet? Pave Frans sin
popularitet og encyklikaens timing i forhold til klimatoppmøtet
i Paris spiller selvfølgelig inn, men er det også trekk ved selve
teksten som kan kaste lys over mottagelsen denne teksten
fikk? I lys av spørsmålet om hvorvidt tekster fra kirkelig hold
innehar et særlig potensiale til å virke mobiliserende i møte med
miljøkrisa, er det interessant å undersøke hva som kjennetegner
miljøargumentasjonen i Laudato Si’. –

Mobilisering gjennom rollebygging

I min avhandling tok jeg utgangspunkt i en metode som den
amerikanske retorikk-professoren Michael Leff omtaler som
fortolkende retorisk kritikk, for å beskrive miljøargumentasjonen
i Laudato Si’. Michael Leff bygger på arven etter Kenneth Burke,
og forståelsen av retorikk primært som identifikasjon framfor
den aristoteliske oppfatningen av retorikk som «persuasio» eller
overbevisning (Lund og Roer 2014: 23). Ut i fra dette perspektivet
framheves det hvordan retors mulighet til å påvirke et publikum
er betinget av de sosiale relasjonene som eksisterer mellom retor
og publikum, og hvordan disse konstitueres eller reforhandles i
teksten. Om retor lykkes med å påvirke sitt publikum, vil altså
være avhengig av hvilken autoritet retor tilskrives av publikum,
og hvordan denne autoriteten opparbeides i teksten. Hvilken
rolle publikum tilskrives i den retoriske situasjonen, vil også
være avgjørende for hvorvidt publikum identifiserer seg med
denne rollen, og følgelig føler seg truffet av budskapet og de
handlingsmulighetene som fremmes der. Grunnen til at leserne
av Laudato Si’ lar seg berøre av denne teksten, må altså henge
sammen med at pave Frans klarer å opparbeide seg en rolle
gjennom argumentasjonen, som gjør at han framstår som en
relevant autoritet å lytte til for de ulike publikumsgruppene
teksten henvender seg til, og at leserne kan identifisere seg med
de publikumsposisjonene som er innskrevet i teksten.

24

Magasin

Knytter an til publikums tradisjon

Michael Leff bruker begrepet «retorisk handlekraft» (agency på
engelsk) for å betegne kraften en tekst innehar til å skape endring
og påvirke sitt publikum. I artikkelen «Tradition and agency»
argumenterer han for at det er avgjørende at retor identifiserer
seg med den tradisjonen og de verdier publikum fastholder for
å opparbeide retorisk handlekraft. Ved å appellere til verdier
hentet fra publikums egen tradisjon kan teksten konstituere
en publikumsposisjon som det er sannsynlig at publikumet vil
identifisere seg med, og følgelig anse som viktig å leve opp til.
På denne måten vil argumentasjonen i teksten mediere mellom
tradisjonenes fortid og kulturelle minne, og nye behov i samtiden.
I Laudato Si’ knytter naturlig nok pave Frans i stor grad an til
kristen tro og tradisjon i sin miljøargumentasjon. Både Pavens og
publikums roller bygges altså hovedsakelig opp ved å knytte an
til bilder, narrativer og forestillinger fra kristen tradisjon. Pave
Frans henvender seg imidlertid til alle mennesker i encyklikaen,
og ikke kun til en kristen publikumsgruppe. I slike encyklikale
skriv om sosiale spørsmål som er henvendt «alle mennesker av
god vilje», er det vanlig at det knyttes an til naturrettstradisjonen
og at det argumenteres ut i fra en rekke moralske prinsipper som
«det felles beste», «subsidiaritet» og «solidaritet». Retorikken
i Laudato Si’ bryter imidlertid denne normen ved at fortellinger
fra Bibelen står så sentralt i argumentasjonen. Språket er også
mer preget av følelser og moralsk patos enn den rasjonelle
argumentasjonsstilen som er mer vanlig i denne type tekster. På
tross av det sterke innslaget av kristne forestillinger og fortellinger
tyder mottagelsen av Laudato Si’ på at pave Frans likevel i stor
grad lykkes med å gjøre budskapet relevant og meningsfullt også
for mennesker som ikke regner seg som kristne. Hva er det som
gjør at pave Frans lykkes med dette?

Presenterer religionens språk
som et allment og poetisk symbolspråk

En av grunnene til at budskapet oppfattes som relevant av
mennesker uavhengig av tro, mener jeg skyldes at Pave Frans
så tydelig demonstrerer at religiøse forestillinger er bærere
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av sannhet på en annen måte enn naturvitenskapen. Dermed
signaliserer Paven at publikum ikke trenger å velge bort sin tiltro
til naturvitenskapen for å kunne slutte seg til det budskapet
han formidler. Samtidig trekker han paralleller mellom religiøs
språkbruk og kunst og litteratur. På den måten formidler han
at det er noen likheter mellom hvordan en litterær tekst eller et
kunstverk kan formidle noe sant om virkeligheten, og hvordan en
religiøs tekst kan formidle noe meningsfullt og sant. Parallellen
mellom kunst, poesi og religion trekkes blant annet ved at Paven
gjentatte ganger gir uttrykk for at kristendommens trosgrunnlag
består av «fortellinger», og at det i disse fortellingene anvendes
et symbolspråk som må fortolkes. Et eksempel er kap. II, avsnitt
66, der Paven skriver om at skapelsesfortellingene anvender et
symbolspråk:
«The creation accounts in the book of Genesis contain, in their
own symbolic and narrative language, profound teachings
about human existence and its historical reality». (LS 66)

Tydeliggjør at tradisjonens fortellinger
handler om her og nå

Gjennom å eksplisitt uttale dette, legitimerer han sin egen
utlegning av skapertroen, der han knytter en forbindelse
mellom manglende skapertro og det å oppføre seg som herre
over naturen og behandle den som kun et råstoff vi står fritt til
å omforme og utnytte til egen vinning. Dermed tydeliggjøres
det altså at skapertroen ikke primært innebærer en avvisning av
naturvitenskapens Big Bang teori, men handler om hvordan vi
lever livet vårt her og nå. Parallellen mellom kunst og religion
bidrar på denne måten dels til å formidle at livet i skaperverket
er betydningsfullt for kristne, at kristendom angår politikk og
samfunnsliv, og samtidig demonstrerer han hvordan de religiøse
fortellingene kan formidle noe meningsfullt også for personer
uten kristen tilhørighet.
Encyklikaens stilistiske virkemidler bygger opp under pavens rolle
som poetisk språkbruker. Gjennom en poetisk beskrivelse av de
naturomgivelsene som omtales, levendegjøres for leseren den
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dimensjonen ved tilværelsen som ikke fanges opp i naturvitenskapens språk. Den gjensidige avhengigheten innad i
naturen formidles for eksempel på følgende måte:
«The sun and the moon, the cedar and the little flower,
the eagle and the sparrow: the spectacle of their countless
diversities and inequalities tells us that no creature is selfsufficient» (LS 86).
Han anvender også mange metaforer for å formidle de
naturødeleggelsene som forurensningen bringer med seg. For
eksempel beskrives ødeleggelsene av korallrevene på følgende
måte:
«Who turned the wonderworld of the seas into underwater
cemeteries bereft of colour and life?» (LS 41).

Knytter an til allmenn
opplevelse av virkeligheten

Videre anvender han et språk som minner publikum om at deres
umiddelbare opplevelse av f.eks. et tre ikke er å se treet som
tømmer. Isteden opplever de det gjerne som grønt, som høyreist,
som knudrete bark, som blader raslende i vinden, eller som lukt
av barnål og sevje. Slik bygger han opp et bilde av seg selv som
en målbærer for verdier og perspektiver som angår virkeligheten
her og nå, men som verken kan formidles gjennom det han
beskriver som kapitalismens «kortsiktige kost/nytte perspektiv»
eller gjennom det «matematikkens språk» som anvendes innen
naturvitenskapene.
Paven bruker også aktivt det retoriske grepet besjeling, ved å
omtale naturelementer som familiemedlemmer. På den måten
formidler han at vi er følelsesmessig forbundet med skaperverket,
liksom vi er følelsesmessig forbundet med hverandre, og at denne
dimensjonen ved tilværelsen usynliggjøres om naturen kun
omtales ut i fra «matematikkens språk».
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Paven knytter også en forbindelse mellom det å erfare at naturens
verdi og betydning for oss sprenger rammene for våre begreper,
og erfaringer av det transcendente. Han tar utgangspunkt i
erfaringen av naturens skjønnhet for å knytte denne forbindelsen.
Han hevder for eksempel at kontemplasjon over naturens
skjønnhet kan lære oss å «oppheve det teknokratiske paradigmes
reduksjonisme», og bruker det religiøse begrepet «frelse» for å
beskrive denne opplevelsen:
«when the desire to create and contemplate beauty manages
to overcome reductionism through a kind of salvation which
occurs in beauty and in those who behold it» (LS 112).
Pave Frans forutsetter altså at skjønnheten kan fremme
erkjennelsen av at mennesket selv og den naturen vi er del av,
innehar en mystikk og en ukrenkelig verdi som et reduksjonistisk
virkelighetsbilde utelukker. På denne måten formidler pave
Frans til både det kristne og det ikke-kristne publikumet at den
posisjonen han fremmer, som han tilbyr publikum å identifisere
seg med, er en posisjon der man anerkjenner at naturen rommer
«noe mer» og noe umistelig, og at mennesket er bundet til
naturen på mange plan. Fokuset på og demonstrasjonen av at
religiøs språkbruk er et poetisk symbolspråk, bidrar altså til å
framstille kristendommen som et alternativ til naturvitenskapens
reduksjonisme.

Posisjonerer seg i kirkens egen tradisjon
gjennom retoriske grep

Samtidig fungerer den retoriske stilen som en oppfordring
til å se på seg selv som sansende vesener, som både er fysisk
avhengig av naturen og følelsesmessig forbundet med den. Dette
kan forstås som at han tar avstand fra den kroppsfientligheten
og antimaterialismen som i perioder har preget kirkens egen
tradisjon, og et ønske om å formidle at menneskets kroppslige
og sanselige sider bør anerkjennes og oppvurderes innad i
tradisjonen.
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Når naturens «awe and wonder» her framstilles som tegn på
naturens guddommelige opphav, knytter han en forbindelse til de
deler av tradisjonen som nettopp har fundert gudserkjennelsen
i det førrasjonelle og i den umiddelbare opplevelsen av naturen
framfor i det ordnede og rasjonelle. Den assosiative forbindelsen
som pave Frans trekker opp mellom seg selv og Frans av Assisi,
bygger også opp under dette. Pavens poetiske språkbruk bidrar
altså til at visse sider av tradisjonen betones framfor andre.
Også andre trekk ved den retoriske stilen fungerer på denne
måten. For eksempel kan de mange utlegningene av bibelfortellinger fra Det nye testamentet og den sterke moralske
patosen i omtalen av urettferdige maktstrukturer i samfunnet,
assosieres til frigjøringsteologien framfor til naturrettstradisjonen, som står sentralt i mange av de andre sosiale
encyklikaene fra Vatikanet.
Det poetiske språkets tvetydighet bidrar til at mange ulike
posisjoner kan finne gehør for sitt syn i encyklikaen. Det blir
for eksempel ikke klart uttalt om det å bryte opp fra synden i
forbrukersamfunnet til en mer miljøvennlig livsstil forutsetter
en kristen tro eller ikke. Encyklikaen er også gjennomsyret av en
inkluderende stil, noe som blant annet kommer til uttrykk når
pave Frans argumenterer for at «religionens språk» og «religiøse
teksters visdom» kan tilføre verdifulle bidrag til miljødebatten,
istedenfor å kun argumentere for «Bibelens» verdifulle bidrag.
Dermed åpner han opp for at publikum med ulik religiøs
tilhørighet kan identifisere seg med budskapet.

Nyskapende retorikk?

Paul Lynch, førsteamanuensis i engelsk ved Saint Louis
University, hevder at retorikken i Laudato Si’ er nyskapende
ved måten pave Frans skaper et ståsted for seg selv der han ikke
vender seg bort fra andre kunnskapsområder, eller forsøker
å konkurrere eller fortrenge disse, men vender seg mot dem,
og taler med dem ved hjelp av sitt religiøse språk. Lynch
argumenterer for at paven ikke forsøker å påberope seg en
autoritet som normalt knyttes til det politiske feltet, altså at han
påberoper seg autoritet til å si noe om hva som bør gjøres med
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klimaendringene, eller påberoper seg autoritet til å si noe om
hva som forårsaker klimaendringene. Lynch viser til at Paven
selv uttaler at informasjonen han presenterer både er formidlet
i tidligere paveuttalelser og av en rekke vitenskapsmenn, sivile
grupper osv. Pave Frans´ formål med Laudato Si’ er altså ikke
primært å formidle informasjon ifølge Lynch, men å formidle
miljøbudskapet på en ny måte. Ved at retorikken i Laudato Si’
overskrider skillet mellom religion, naturvitenskap og politikk,
mener han denne encyklikaen utfordrer det moderne menneskets
forventninger til hva religiøse tekster kan være. Dermed bidrar
pave Frans sin tekst, ifølge Lynch, til å skape en ny måte å samtale
på i det offentlige rom, på tvers av ulike felt og eksistensområder.

Det religiøse poetiske språket er et nødvendig
korrektiv til andre miljø-diskurser

Grunnen til at pave Frans´ «religiøse språkbruk» i Laudato
Si’ fungerer som et relevant innlegg i en allmenn debatt om
miljøkrisa, mener jeg skyldes nettopp at han så tydelig formidler
at det religiøse språket er et poetisk symbolspråk. På den måten
får han fram at det ikke er en alternativ politisk handlingsplan
eller en vitenskapelig rapport han kommer med, men noe annet.
Argumentasjonen skiller seg fra en vitenskapelig rapport om
miljøkrisa, da pave Frans ikke pretenderer å primært informere
om en situasjon, men han formidler et berørt inntrykk av
situasjonen, og dette berørte inntrykket levendegjøres for leseren.
Argumentasjonen skiller seg fra politiske handlingsplaner ved at
det ikke primært argumenteres for ett handlingsalternativ ved
hjelp av rasjonelle argumenter, men ved å påvirke publikums
virkelighetsbilde og moral, for på den måten, i neste omgang
påvirke publikums valg av handlinger. På den måten bygger
pave Frans opp sin autoritet som en relevant bidragsyter i
miljødebatten ved å få fram hvordan et religiøst perspektiv kan
supplere og berike andre tilnærmingsmåter.
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How to transform
apocalypse fatigue into
action on global warming
TEDTalk av Per Espen Stoknes, september 2017
Per Espen Stoknes ble i 2017 den første nordmannen til å
holde foredrag på TEDGlobal. Stoknes er førsteamanuensis
ved institutt for rettsvitenskap og styring ved BI. Han er
psykolog og har doktorgrad i økonomi. Han har også sittet
på Stortinget for Miljøpartiet de grønne. Vi gjengir her hans
TEDTalk How to transform apocalypse fatigue into action on
global warming som handler om de psykologiske barrierene
som står i veien for at mennesker velger å ta klimaansvar.
TEDTalken er på engelsk og kan også sees på Youtube her:
https://www.ted.com/talks/per_espen_stoknes_how_to_
transform_apocalypse_fatigue_into_action_on_global_
warming (Red.)
How do we get people engaged in solving global warming?
I'd like to start with running two short experiments with you all.
So your task is to notice if you feel any difference as I speak. OK?
Here we go.
We are seeing rising carbon dioxide levels, now about 410 ppms.
To avoid the RCP 8.5 scenario, we need rapid decarbonization.
The global carbon budget for 66 percent likelihood to meet the
two-degree target is approximately 800 gigatons.
(Laughter)
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OK, now let me try something else.
We are heading for an uninhabitable earth: monster storms, killer
floods, devastating wildfires, crazy heat waves that will cook us
under a blazing sun. 2017 is already so unexpectedly warm, it's
freaking out climate scientists. We have a three-year window to
cut emissions, three years. If not, we will soon live in a boiling
earth, a hellhole. OK. So -(Applause)
Now your task: How did these ways of speaking make you feel?
The first, detached maybe or just confused? What's this guy
talking about? The other, fearful or just numb? So again, the
question I asked: How do we get people engaged in solving global
warming? And why don't these two ways of communicating work?
You see, the biggest obstacle to dealing with climate disruptions
lies between your ears. Building on a rapidly growing body of
psychology and social science, I spent years looking into the five
inner defenses that stop people from engaging.
When people hear news about the climate coming straight at
them, the first defense comes up rapidly: distance. When we hear
about the climate, we hear about something far away in space
-- think Arctic ice, polar bears -- far away in time -- think 2100.
It's huge and slow-moving -- think gigatons and centuries. So it's
not here. It's not now. Since it feels so far away from me, it seems
outside my circle of influence, so I feel helpless about it. There's
nothing I can do. In our everyday lives, most of us prefer to think
about nearer things, such as our jobs, our kids, how many likes we
get on Facebook. Now, that, that's real.
Next defense is doom. Climate change is usually framed as a
looming disaster, bringing losses, cost and sacrifice. That makes
us fearful. But after the first fear is gone, my brain soon wants to
avoid this topic altogether. After 30 years of scary climate change
communications, more than 80 percent of media articles still use
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disaster framings, but people habituate to and then -- desensitize
to doom overuse. So many of us are now suffering a kind of
apocalypse fatigue, getting numb from too much collapse porn.
The third defense is dissonance. Now, if what we know, that fossil
fuel use contributes to global warming, conflicts with what we do
-- drive, fly, eat beef -- then so-called cognitive dissonance sets in.
This is felt as an inner discomfort. We may feel like hypocrites.
To get rid of this discomfort, our brain starts coming up with
justifications. So I can say, for instance, "My neighbor, he has a
much bigger car than I do." Or, "Changing my diet doesn't amount
to anything if I am the only one to do it." Or, I could even want
to doubt climate science itself. I could say, "You know, climate is
always changing."
So these justifications make us all feel better, but at the expense
of dismissing what we know. Thus, behavior drives attitudes. My
personal cognitive dissonance comes up when I recognize that I've
been flying from Oslo to New York and back to Oslo in order to
speak about the climate.
(Laughter)
For 14 minutes.
(Laughter)
So that makes me want to move on to denial.
(Laughter)
So if we keep silent, ignore or ridicule facts about climate
disruptions, then we might find inner refuge from fear and guilt.
Denial doesn't really come from lack of intelligence or knowledge.
No, denial is a state of mind in which I may be aware of some
troubling knowledge, but I live and act as if I don't know. So you
could call it a kind of double life, both knowing and not knowing,
and often this is reinforced by others, my family or community,
agreeing not to raise this tricky topic.
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Finally, identity. Alarmed climate activists demand that
government takes action, either with regulation or carbon taxes.
But consider what happens when people who hold conservative
values, for instance, hear from an activist that government ought
to expand even further. Particularly in rich Western democracies,
they are then less likely to believe that science. How is that?
Well, if I hold conservative values, for instance, I probably prefer
big proper cars and small government over tiny, tiny cars and
huge government. And if climate science comes and then says
government should expand further, then I probably will trust that
science less. In this way, cultural identity starts to override the
facts. The values eat the facts, and my identity trumps truth any
day.
So, after recognizing how these five D's kill engagement, how
can we move beyond them? New research shows how we can flip
these five defenses over into key success criteria for a more brainfriendly climate communication. So this is where it gets really
exciting and where we find the five S's, the five evidence-based
solutions for what does work.
First, we can flip distance to social. We can make climate feel
near, personal and urgent by bringing it home, and we can do
that by spreading social norms that are positive to solutions. If
I believe my friends or neighbors, you guys, will do something,
then I will, too. We can see, for instance, this from rooftop solar
panels. They are spreading from neighbor to neighbor like a virus.
It's contagious. This is the power of peer-to-peer creating the new
normal.
Next, we can flip doom to supportive. Rather than backfiring
frames such as disaster and cost, we can reframe climate as
being really about human health, for instance, with plant-based
delicious burgers, good for you and good for the climate. We
can also reframe climate as being about new tech opportunities,
about safety and about new jobs. Solar jobs, for instance, are
seeing an amazing growth. They just passed the three million jobs
mark. Psychology says, in order to create engagement, we should
present, on balance, three positive or supportive framings for each
climate threat we mention.

How to transform apocalypse fatigue into action on global warming

37

Then we can flip dissonance to simpler actions. This is often
called nudging. The idea is, by better choice architecture, we can
make the climate-friendly behaviors default and convenient. Let
me illustrate this. Take food waste. Food waste at buffets goes
way down if the plate or the box size is reduced a little, because
on the smaller plate it looks full but in the big box it looks half
empty, so we put more in. So smaller plates make a big difference
for food waste. And there are hundreds of smart nudges like
this. The point is, dissonance goes down as more behaviors are
nudged. Then we can flip denial by tailoring signals that visualize
our progress. We can provide motivating feedback on how well
we're doing with our problem-solving. Say you improved your
transport footprint or cut energy waste in your buildings. Then
one app that can share this well is called Ducky. The idea is, you
log your actions there, and then you can see how well your team
or company is doing, so you get real-time signals.
Finally, identity. We can flip identity with better stories. Our brain
loves stories. So we need better stories of where we all want to go,
and we need more stories of the heroes and heroines of all stripes
that are making real change happen.
I'm proud that my hometown of Oslo is now embarking on a
bold journey of electrifying all transport, whether cars, bikes or
buses. One of the people spearheading this is Christina Bu. She
is heading the Electric Vehicle Association for years and she has
been fighting every day. Now, the UK and France, India and China
have also announced plans for ending the sales of fossil cars.
Now, that's massive. And in Oslo, we can see how enthusiastic EV
owners go and tell their electric stories to friends and neighbors
and bring them along. So we come full circle from story back to
social.
So thousands of climate communicators are now starting to
use these solutions all over the world. It is clear, however, that
individual solutions are not sufficient to solving climate alone,
but they do build stronger bottom-up support for policies and
solutions that can. That is why engaging people is so crucial.
I started this talk with testing two ways of communicating climate
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with you. There is another way, too, I'd like to share with you. It
starts with reimagining climate itself as the living air. Climate
isn't really about some abstract, distant climate far, far away from
us. It's about this air that surrounds us. This air, you can feel in
this room, too, the air that moves right now in your nostrils. This
air is our earth's skin. It's amazingly thin, compared to the size of
the earth and the cosmos it shields us from, far thinner than the
skin of an apple compared to its diameter. It may look infinite
when we look up, but the beautiful, breathable air is only like five
to seven miles thin, a fragile wrapping around a massive ball.
Inside this skin, we're all closely connected. The breath that you
just took contained around 400,000 of the same argon atoms that
Gandhi breathed during his lifetime. Inside this thin, fluctuating,
unsettled film, all of life is nourished, protected and held. It
insulates and regulates temperatures in a range that is just right
for water and for life as we know it, and mediating between the
blue ocean and black eternity, the clouds carry all the billions of
tons of water needed for the soils. The air fills the rivers, stirs the
waters, waters the forests. With a global weirding of the weather,
there are good reasons for feeling fear and despair, yet we may
first grieve today's sorry state and losses and then turn to face the
future with sober eyes and determination. The new psychology of
climate action lies in letting go, not of science, but of the crutches
of abstractions and doomism, and then choosing to tell the new
stories. These are the stories of how we achieve drawdown, the
reversing of global warming. These are the stories of the steps we
take as peoples, cities, companies and public bodies in caring for
the air in spite of strong headwinds. These are the stories of the
steps we take because they ground us in what we are as humans:
earthlings inside this living air.
Thank you.
(Applause)
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TED er en ikke-kommersiell organisasjon som ønsker
å spre idéer og kunnskap gjennom korte og gode
taler, såkalte TEDTalks. TED kommer av Technology,
Entertainment, Design og begynte i 1984 på en
konferanse der nettopp disse temaene var på plakaten.
TED dekker i dag nesten all typer temaer fra vitenskap til
globale temaer som klimakrisen, og det finnes TEDTalks
på mer enn 100 språk. TedGlobal er en årlig konferanse
som feirer menneskets oppfinnsomhet gjennom å utforske
idéer, oppfinnelser og kreativitet fra hele verden.

Tom Sverre Tomren
førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk,
religion og samfunnsfag
HVL – Høgskulen på Vestlandet

Fra potetprest til miljøprest:

41

		

Med miljø og klima på prekestolen
Utgangspunktet for denne artikkelen er at jeg ønsker å komme
med noen betraktninger over hvordan vi som prester kan tolke
miljø- og klimaproblemstillingene i forkynnelsen fra prekestolen.
I 1972, da jeg var 6 år, avholdt FN sin første store miljøkonferanse, der de blant annet advarte mot klimaendringene. Som
et normalt lærevillig barn fanget jeg tidlig opp problemstillingen,
gjennom NRK og skolen. Miljø og klima har derfor vært en etisk
utfordring som jeg har båret med meg så lenge jeg kan huske.
Da jeg etter hvert ble prest, meldte spørsmålet seg om hvordan
jeg skulle utfordre menigheten på miljø og rettferd. Min første
andakt som nyomvendt 16 åring handlet om Gud og skaperverket,
og det samme gjorde ordinasjonsprekenen min i Nidarosdomen
i 1997. Gjennom prestelivet mitt har jeg hatt 20 år til å utforske
tematikken teoretisk og praktisk i ulike kulturer, så da jeg ble
utfordret til å komme med noen betraktninger om hvordan vi
kan og bør forkynne miljø og klima, var det en utfordring jeg ikke
kunne stå imot.
Det første innspillet mitt handler om i hvilken grad miljø og klima
i det hele tatt bør være et tema på prekestolen. Det er en del av
tilhørerne i kirkebenken som vil svare nei på dette spørsmålet.
Selv om det har skjedd en markant økning i andelen kirkeaktive
som mener at miljø er et viktig tema for kirken fra 1990-tallet til
2001 (Tomren 2014: 21), så har ikke utviklingen bare gått i én
retning med tanke på miljøholdningene. Om vi tar utgangspunkt i
data fra European Social Survey, gikk andelen som mente at
natur og miljøvern var viktig ned mellom 2006 og 2008, blant de
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som går i kirken minst en gang i måneden. I samme periode gikk
andelen som hadde en sterk mening om at “natur og miljø var
svært viktig” svakt opp. Kort sagt: Mellom 2006 og 2008 skjer
det en polarisering i holdningene til miljø og naturvern hos de
kirkeaktive (Tomren 2014:257-258). Det er med andre ord ikke
en selvfølge at vi møter velvilje hos alle, når vi tar miljø og klima
inn som tema på prekestolen! Som prester er de fleste av oss vant
med å tale til sammensatte forsamlinger, og det kan være på sin
plass å minne om at det finnes et mangfold i kirkebenkene, også
i forhold til hvilke tanker tilhørerne har om riktigheten av å ta
miljø og klima opp på talerstolen. Mange vil mene at miljø og
klima er viktige tema for kirken, men andre vil mene at dette, i lys
av luthersk toregimentslære, er en politisk tematikk, som kirken
og prester derfor bør holde unna prekestolen.
Selv mener jeg at motstand ikke er noen grunn til å avstå fra
å forkynne om det er rett, sant og viktig. Allerede i 1977, da
det Lutherske verdensforbund behandlet miljø som tema for
første gang i generalforsamlingen i Dar-es-Saalam, påpekte
William Lazareth i hovedforedraget «In Christ – Responsible
Care for Creation» at toregimentslæreren ikke måtte brukes
som et argument mot at kirkene skulle engasjere seg for miljøet:
Siden Gud bryr seg om hele skaperverket, må miljøengasjement
(og miljøpolitikk) være tema for kirkene, noe annet vil være
vranglære, konkluderte Lazareth (Tomren 2014:45). Jeg er
tilbøyelig til å si ja og amen til dette, men det vil ikke si at jeg
mener at vi som prester skal la være å fremstille dette pedagogisk
eller tenke strategisk. Vi bør tvert imot både ha en klar tanke om
hvordan vi skal forkynne miljø- og klimaansvaret til den aktuelle
målgruppen vi står overfor, og hvilke tema vi kan nå fram med
når vi preker og underviser.
Det andre innspillet mitt handler om saksfokus. For å finne støtte
for valg av sakstema og bibelteologiske argument, kan det være
lurt å ta et tilbakeblikk på hvordan kirkemøtet og bispemøtene
har tenkt om tematikken. Bispemøtene og kirkemøtene har uttalt
seg 14-15 ganger om miljø og/eller klima, og i disse tekstene kan
vi som predikanter finne både idéer og legitimitet når vi skal ta
tematikken med oss opp på prekestolen.
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I år er det nøyaktig femti år siden bispemøtet (BM) kom med den
første offisielle kirkelige ytringen om miljø fra Den norske kirke.
Uttalelsen fikk overskriften «Forurensing av natur og folkeliv».
Den neste miljøytringen fra øverste kirkelige hold kom fra
kirkemøtet (KM) i 1989. Uttalelsen «Vern om Skaperverket», som
kom fra kirkemøtet, var delvis et tilsvar på Brundtlandrapporten,
og delvis en videreutvikling av det økoteologiske arbeidet som ble
gjort i Kirkenes verdensråd. I de 50 og 30 årene som er gått siden
disse to første miljøuttalelsene, har nye miljøuttalelser fra de to
øverste organene i kirken kommet jevnt og trutt. I tabellen under
kommer en oversikt over når uttalelsene kom, og hva som var
hovedproblemstillingene.1
Som tabellen viser, har kirkens miljøfokus dreid fra forurensing
på 1960-70 tallet, til et bredt fokus på biologisk mangfold og
klima på 1980-tallet, til konsumkulturen og miljø på 1990-tallet,
en uttalelse om FNs tusenårsmål fra BM i 2002, til en uttalelse
om forurensing og biologisk mangfold i Havet fra KM i 2003. Fra
2007 og fram til i dag har fokuset vært på klima, med særlig vekt
på konsekvensene for de fattige i verden.
Parallelt, og delvis som et resultat av vedtakene i kirkemøtene,
har kirken utviklet en egen miljøstruktur, utviklet pedagogisk
materiale, opprettet en egen søndag (skaperverkets dag), utviklet
miljøstyringsredskaper, arrangert og deltatt på en mengde
seminarer, og drevet politisk påvirkningsarbeid. De ulike
fagseksjonene i kirkerådene har også hver på sitt vis innarbeidet
miljøperspektivene i sine arbeidsfelt.
Et viktig poeng med de ulike uttalelsene er at de henvender seg
til mange ulike målgrupper. Noen ganger er de til det norske folk,
noen ganger er det «oss som kristne» eller ulike kirkelige organer.
Andre ganger adresseres stortinget, regjeringen og myndighetene.
Kort sagt: Saksfokuset i BM og KM har vært mangfoldig, variert
og speilet samtidens debatt, og det har adressert både individet,
kirken selv og politiske aktører. Det er med andre ord ikke
vanskelig å finne argumenter hos Bispemøtet og Kirkemøtet for å
ta opp et bredt spekter av miljø- og klimasaker på prekestolen, ei
heller for å ta opp de dagsaktuelle problemsstillingene.
1 Se Fig. 1
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Kirkemøtet

1969: Forurensing og moralsk
forfall
1989: Klima, biologisk
mangfold
1992: Konsumkultur
1996: Konsumkultur
2001: Konsumkultur
2002: FNs tusenårsmål
2003: Havet
2007: Klima
2007: Klima og fattigdom
2008: Miljøinnsats (vedtak av
10-årig prosjekt)
2011: Klima og fattigdom
2012: Kirkens miljøinnsats
(midtveisevaluering av
prosjekt; økt fokus på klima)
2013 Klima og fattigdom
2017: Kirkens miljøinnsats
(Sluttevaluering av prosjektet).
Vedtak med vekt på
klimasatsing.

							

Fig. 1
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Det tredje innspillet mitt handler om teologisk argumentasjon:
Hvordan har KM og BM argumentert teologisk for at miljø og
klima er viktige tema for en kristen kirke? Svaret på dette er
at kirken har tydd til mange og til dels ulike argumenter og
bibelteologiske metaforer for å forklare teologien bak kirkens
miljøengasjement. Her skal jeg nøye meg med en kort oversikt
over utvalgte økologiske hovedmotiver.
Det første hovedmotivet som dukker opp i de kirkelige
miljøuttalelsene er Skapelsesmotivet. Hovedidéen her er at Gud
har skapt alt, og dermed eier han skaperverket. Dette betyr at
mennesket ikke har eiendomsrett til naturen, og at vi heller ikke
kan gjøre som vi vil med skaperverket. Dette motivet kommer
første gang opp i BM-uttalelsen i 1969.
I forlengelsen av skapermotivet finner vi ofte Forvaltermotivet.
Tanken her er at Gud, som eier av jorden, har gitt mennesket
et spesielt etisk ansvar, omtalt som Forvalteransvaret. Når
skapelsesmotivet står sammen med forvaltermotivet, ser vi
konturene av et teologisk konsept som gir en mer fast struktur
for teologien, og vi får det vi kan kalle den teologiske skaperforvalter-modellen. Forvaltermotivet står med noen få unntak
så sentralt i de kirkelige uttalelsene fra KM og BM, at jeg tør
påstå at den har status som økoteologisk hovedmotiv i Den
norske kirke sin argumentasjon. Den norske kirke er ikke
alene om dette. Situasjonen er den samme for de aller fleste
protestantiske kirkesamfunn. Til tross for at skaper-forvaltermodellen dominerer protestantisk teologi, har den vært og er
utsatt for kritikk. Kritikken går delvis på at en ikke finner begrepet
forvalter (gr. Oikonomis eller Epitropos) i bibelen i forbindelse
med menneskets ansvar og rolle i forhold til resten av naturen.
Et annet argumentet går på at forvaltermotivet overvurderer
menneskets rolle og evne i forhold til andre arter og i forhold til
jordas økosystem: Naturen vil i prinsippet greie seg helt greit uten
mennesket, men mennesket vil ikke kunne greie seg uten naturen.
En tredje innvending går på at forvaltermetaforen er knyttet til
økonomisk terminologi, og innbyr til at en tenker mennesket som
en bankfunksjonær, og naturen som en ressurs som det gjelder å
presse maksimal profitt ut av. En frykter at begrepet kan lede til
en instrumental naturforståelse (Tomren 2014: 292-395).
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Et tredje hovedmotiv vi finner i de kirkelige dokumentene, er
skaperverkets integritet (KM 1989). Integritetsmotivet handler
delvis om at alt i skaperverket er sammenvevd - alt er integrert,
og delvis om at skaperverket har verdi og egenverd som må
respekteres. Det har sin egen integritet.
Et fjerde motiv vi finner er det jeg vil kalle Adamsmotivet. Motivet
viser til at gammeltestamentlig antropologi understreker at
mennesket er innvevd i naturen, og at det hebraiske adam er nært
knyttet til begrepet adamah (mark, støv eller jord). Poenget her
er å bygge opp under en økologisk antropologi, som understreker
at mennesket er blitt til og eksisterer i et økologisk samspill med
resten av naturen. Livsveven er et annet økoteologisk motiv i de
kirkelige dokumentene som uttrykker noe av det samme.
Det neste motivet jeg vil nevne er Sabbatsmotivet. Gjennom
dette motivet understrekes det at toppunktet i skapelsen ikke er
skapelsen av mennesket, men Sabbaten. Hovedpoenget er at alt
som lever har verdi i Guds øyne, og at de andre artene ikke er blitt
til for menneskets skyld.
Det sjette motivet som jeg vil trekke frem her er Noahmotivet. Syndefloden, Arken og Regnbuen som økoteologiske
motiver leder tankene mot at Gud bandt alle arter sammen i
et skjebnefellesskap i arken, og at Gud inngikk en pakt med alt
som lever. Hovedidéen blir da at alt liv er knyttet sammen i et
skjebnefellesskap, og at alt som lever står under Guds omsorg (1.
Mos 6-10).
Et annet motiv som innbyr til en mer sakral forståelse av naturen
og miljøet, er det som jeg vil omtale som Åndsmotivet. Gjennom
å legge vekt på bibelvers som Salme 104, 30 og på Åndens verk
i naturen, understrekes både Guds pågående skapelsesprosess
(Creatio Continua) og Guds immanens i skaperverket. Med dette
som utgangspunkt har vi som predikanter en gylden anledning til
å utvikle prekener i retning av det som Albert Schweitzer kaller
«ærefrykt for livet».
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En litt annen type motiv vi finner i tekstene, er det som jeg
velger å kalle Frigjøringsmotiv. Her legges det vekt på at det
er en sammenheng mellom klimaproblemer, undertrykking av
de fattigste, kvinner og naturen. Andre relaterte begreper er
økorettferdighet eller klimarettferdighet.
I tekstene fra KM og BM finner vi også det jeg vil kalle
forsoningsmotiv. Når dette utvikles til et teologisk konsept,
trekkes syndefallsberetningen inn som en mytisk referanseramme
for relasjonsbruddet mellom naturen og mennesket. Kristus
blir tolket som den kosmiske forsoneren som leger bruddet.
Han kaller mennesket til etterfølgelse og til å selv være
forsoningsagenter (Kol 1,15-20). Motivet kan gjerne inngå i
teologi der Kristi kropp ikke bare tolkes som et uttrykk for
guddommens identifikasjon med arten Homo Sapiens, men
heller som et uttrykk for at Gud vever seg inn i økosystemene
– i Livsveven. En slik utlegging har jeg tidligere valgt å kalle
økokristologi (Tomren 2007).
Et annet motiv jeg mener er viktig å ta opp på talerstolen, og som
vi finner i de kirkelige tekstene, er det eskatologiske motivet. Min
erfaring i møte med kristne studenter og ordinære kirkegjengere
tilsier at det er en del kristne som har en dualistisk antropologi
kombinert med en platonsk frelsesforståelse. Dette betyr at de ser
for seg at det evige liv og frelse innebærer at deres ikke-materielle
sjel skal stige ut i rommet og eksistere i et ikke- materielt sted
som de kaller for himmelen. En slik antropologi, kosmologi og
frelsesforståelse kan lett føre til en nedvurdering av naturen
og jorden. En forkynnelse basert på det gammeltestamentlige
motivet om et mer jordvendt gudsrike kan justere en naturfiendtlig antropologi og kosmologi inn mot en mer bibelsk og
økologisk forståelse. Våre sjeler skal ikke ut i verdensrommet,
men himmelen kommer til jorden. Siden naturen har plass i det
kommende gudsriket, kalles mennesket til å anerkjenne at den
har egenverdi (Jes 65; Rom 8,22-27).
Det siste økoteologiske motivet jeg skal trekke frem her, er det
som jeg vil kalle for nestekjærlighetsmotivet (Luk 10,27): Motivet
kan utvikles i to retninger: På den ene siden som et argument for
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at vi må ta vare på jorden: Hvis vi ødelegger naturen, ødelegger
vi samtidig livsgrunnlaget for andre mennesker (globalt og
fremtidig). Den annen retning handler om å utvide perspektivet
for hvem som er vår neste. Dette betyr at andre levende arter enn
mennesket betraktes som vår neste, og at de tillegges egenverdi.
Listen over teologiske argumenter, motiver og metaforer som
finnes i de kirkelige tekstene, er lengre enn de jeg har beskrevet
her. De som ønsker en mer fullstendig oversikt over hvordan
ikke bare Den norske kirke, men også de andre kirkesamfunnene
har argumentert teologisk, vil finne en nokså fyllestgjørende
fremstilling i avhandlingen «Økoteologi og miljøetikk i Den
norske kyrkja» (Tomren 2014).
Hvilken nytte har så vi som skal snakke om miljø og klima på
talerstolen av motivene som vi finner i KM- og BM-tekstene? Jeg
tenker at de er ressurser, en skattkiste full av idéer, på hvordan vi
kan bruke det bibelske materialet til å forkynne meningsfullt og
målrettet. Vi lever i en tid der folk flest, også de som kommer til
kirken, i stadig større grad merker både klimaendringer og andre
miljøproblemer på kroppen, og det preger tankene og følelsene
våre. Inspirert av Paul Tillichs korrelasjonsteologi mener jeg det
er meningsfullt å la de bibelske metaforene og motivene få kaste
lys over både miljøproblemer, antropologi, kosmologi, etikk og
praksis. Når vi gjør dette vil vi få ny lærdom, både om de bibelske
tekstene, om oss selv og om situasjonen vi står i.
Om du har lest denne fremstillingen så langt med et våkent
sinn, har du kanskje lagt merke til at enkelte av motivene som
er presentert er orientert mot hvordan ting er, for eksempel
Livsveven eller Adamsmotivet, mens andre er mer orientert
mot handling, etikk og praksis, for eksempel forvaltermotivet
eller frigjøringsmotivet. De etisk innrettede motivene kan videre
begrunnes ulikt: For det første kan de begrunnes med at vi skal
agere fordi Gud vil det (teosentriske motiv), for det andre med at
vi skal agere av hensyn til andre mennesker (antroposenstriske
motiv), og for det tredje kan de begrunnes med at vi skal agere
av hensyn til andre arter eller til alt som lever (biosentriske
motiv). Alle disse tre etiske begrunnelsene finnes i de kirkelige
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tekstene. Selv har jeg en forkjærlighet for det som jeg vil kalle en
inkluderende teosentrisme - med det mener jeg at vi skal ta vare
på alt som lever (inklusive mennesket), på grunn av at det er Guds
vilje.
Etter min oppfatning er både de virkelighetsbilde-byggende
motivene og de etiske motivene nødvendige og gode ressurser
som vi kan trekke fram av verktøykassen vår når vi skal snakke
om klima og miljø. Som gode prekensnekkerere er det likevel
viktig å vite hvilke verktøy vi har med å gjøre og hva de kan brukes
til. Om vi har for lav bevissthet om innretningen på motivet,
risikerer vi å blande etikk og moral, virkelighetsbildejustering og
håpsforkynnelse. Som lutherske prester vet de fleste av oss at det
sjelden blir god teologi hvis vi blander Lov og Evangelium uten
mål og mening. Dette er en lærdom som også er verdt å ha i mente
når vi snakker om klima- og miljøutfordringen.
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Grønn tro gir håp!
Religioner sammen for klodens framtid
På den store scenen i Paris står en imam fra Oslo. Det er
desember 2015. Få dager tidligere var det et fryktelig terrorangrep
bare et par kvartaler unna. Noen dager etter blir verdens land
omsider enige om en historisk klimaavtale. Parisavtalen blir
bedre enn mange fryktet. Verdens land skal i årene framover
jobbe intenst for at ikke kloden blir mer en 1,5 grader oppvarmet.
Imam Ibrahim Saidy står på scenen sammen med kirkelige
klimapilegrimer fra mange land, en norsk biskop, representanter
for andre religiøse ledere og grønne aktivister som har fastet,
gått, syklet og samlet inn 1,5 millioner underskrifter for en
rettferdig og ambisiøs klimaavtale i Paris. Daværende klimasjef
i FN Christiana Figueres tar imot underskriftene fra imamen,
erkebiskopen, buddhistmunken, aktivisten og flere med dem. Og
hun gråt, tydelig merket av det sterke engasjementet. Få minutter
etterpå tar klimasjefen fra Costa Rica seg en håpstango med den
sørafrikanske anglikanske erkebiskopen Thabo Makgoba. Kanskje
var det nettopp et religiøst grønt engasjement som var med å få
til denne nye avtalen verdenssamfunnet så sårt trengte? Jeg tror i
alle fall den breie religiøse mobiliseringen var en viktig faktor.
Imam Ibrahim Saidy var del av en norsk interreligiøs og
økumenisk delegasjon til klimatoppmøtet. Sammen med
representanter for jøder, buddhister, andre muslimer og ulike
kirker, har han gjennom flere år vært en del av slike interreligiøse
delegasjoner og talt skaperverkets og miljøets sak.
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Grønn dialog på 90-tallet

I Norge var det en gryende interreligiøs dialog om
miljøutfordringen allerede tidlig på 90-tallet, før de nasjonale
religionsdialogene kom ordentlig i gang, og flere år før
Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL) ble etablert. Med røtter
i det som den gang het Emmaussenteret (senere Oslo kirkelige
dialogsenter) og med Oddbjørn Leirvik som tilrettelegger, ble «En
levende jord i krise – et felles kall til åndelig oppvåkning» lansert.
Heftet har bidragsytere fra Bahaisamfunnet, Alternativt Nettverk,
Buddhistforbundet, Det Mosaiske Trossamfunn, Islamic Cultural
Centre, samt Den norske kirke og Den katolske kirke. Hvert tros/
livssynssamfunn, bidro med hver sin betraktning om økologi,
etikk og spiritualitet. Og enda viktigere; de samtaler og skriver
sammen.
Dette er interessant, fordi det er lite å spore av slike fellesreligiøse
miljøuttalelser før dette, også på den internasjonale scenen.
Hellige tekster og tradisjoner har selvsagt massevis av ressurser
om vern av skaperverket og etiske perspektiver på natur. I vår
kristne tradisjon har ikke minst østkirkelige perspektiver på
skaperverk, livsanskuelser og frelse gitt verdifulle impulser og
perspektiver til den økumeniske samtale om økoteologi og klima/
miljøengasjement. Kirkenes Verdensråd (KV) har dratt veksler
på dette og hatt skaperverket på agendaen siden 70-tallet. KV har
vært til stede på FNs årlige klimatoppmøter med talerett i plenum
siden klimakonvensjonen om klimaforandringene (UNFCCC) ble
etablert på 90-tallet, og er også en stadig viktigere interreligiøs
aktør.
Internasjonale grønne impulser forsterket også et gryende grønt
kirkeengasjement i Norge. I Den norske kirke ble miljø- og
klimaengasjementet på 90-tallet forankret med viktige prosesser
og Kirkemøte-vedtak, samt et gryende lokalt engasjement i
grønne menigheter. En viktig tråd inn i dette er også den samiske.
Samisk Kirkeråd ble etablert på denne tida. Det har medført en
tydelig bevissthet på urfolks identitet og menneskerettigheter,
og til dels en «gjenoppdagelse» av gamle røtter og teologi.
Tore Johnsen, en markant urfolkrepresentant og tidligere
generalsekretær i Samisk Kirkeråd, skrev for eksempel boka

Grønn tro gir håp!

53

«Jordens barn, solens barn, vindens barn», som er en katekisme
som kan leses som både uttrykk for en samisk kontekstuell teologi
og dels en økoteologi (Johnsen 2007). Andre, deriblant Roald
Kristiansen, har også understreket urfolksperspektivet i sine
økoteologiske bidrag (Kristansen 2007). I det hele tatt ser vi en
tydelig dreining mot mer helhetlige teologiske perspektiver, mer
samarbeid og engasjement på tvers av tradisjonelle skillelinjer.

Et grønt diapraxis-tiår

De siste 10-årene har forsterket denne trenden, både i Norge og
Internasjonalt (Tjelle 2016). I 2008 arrangerte Religion for Peace
og Kirkenes Verdensråd, med den svenske erkebiskopen Anders
Weyryd som vertskap, en interreligiøs klimakonferanse i Uppsala,
som endte med «The Uppsala Climate Manifesto». Dette var
en sjelden samling av religiøse ledere, samt flere urfolksledere,
som sammen utfordret hverandre og det politiske establishment,
som på den tiden knapt klarte å bli enige om noe som helst på
klimafronten. Slik jeg ser dette var det en unik og viktig samling
som satte tonen for årene som fulgte. Religionene kom nå stadig
sterkere på banen i klima og miljøkampen. Og hentet opp sine
ressurser, fortellinger og etikk, som både utfordret og var med
å skape håp. Nye fellesarenaer og interreligiøse uttalelser ble
vanligere, og knyttet særlig an til FNs klimaforhandlinger.
I 2013 tok Mellomkirkelig råd initiativ til Interreligiøst
klimanettverk, som nå samler muslimer, jøder, sikher,
buddhister, holister, bahaier, samt flere kristne trossamfunn.
Kirkens Nødhjelp, og etterhvert STL, har vært viktige medspillere
til dette Oslo-baserte nettverket. Representanter fra disse ulike
trosretningene møtes regelmessig i hverandres «gudshus», lærer
av hverandre, spiser sammen – og planlegger grønn praksis
sammen. Dette kan være seminarer, felles leserinnlegg eller
interreligiøse klimapilegrimsvandringer gjennom byens gater.
Den mer omfattende interreligiøse klimapilegrimsvandringen
himmelfartshelgen, og som er omtalt et annet sted i dette
nummeret, springer delvis ut fra dette miljøet. Norsk interreligøst
klimanettverk er også kjernen i årlige delegasjoner internasjonalt,
særlig i FN-sammenheng (UNFCCC).
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I det tiåret som ligger bak ser vi også en tydelig trend til mer
samarbeid mellom kirkene, og vilje til å lære av hverandre.
Prosjektet Skaperverk og Bærekraft (Den norske kirke,
Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp) har i denne perioden
forsterket det kirkelige klima- og miljøengasjementet i Norge,
med et engasjement som for eksempel knyttes sterkere til alle
tre trosartiklene. Også misjonsorganisasjonene har koblet seg
tydeligere på. Vi ser både en teologisk «lære av hverandretrend», og en tydelig «praksis-trend». Ved inngangen til
reformasjonsjubileet i 2017, og med pave Frans på sitt første
møte i Norden, forpliktet Lutheran World Service (LVF) og
Caritas Internationalis seg til en global samarbeidsavtale. LVF
har gjort det samme med Islamic World Relief. I større grad
enn før handler dette gjerne om konkrete forebyggende- eller
klimatilpasningsprosjekter i utsatte land. I LVFs språkbruk kalles
dette gjerne diapraxis, felles praksis på tvers av ulik tro.
Pave Frans`encyclica Laudato Si har vært en meget viktig
katalysator og drivkraft inn dette «grønne diapraxis-tiåret». Det
skrives mer om encyklikaen et annet sted i dette nummeret. Men
la meg bare legge til: Denne kraftfulle teksten, med sin invitasjon
til bredt miljøsamarbeid, har også direkte vært en inspirasjon
til å få andre verdensreligioner tydeligere på banen. Den har
en kraftfull miks av faglig basis, økologisk forståelse, teologisk
refleksjon og ikke minst et spirituelt håpsspråk som har beveget.
Paven har slik bidratt til en breiere forståelse og mer samarbeid.

Flere tråder i veven

Jeg husker jeg tok miljøvern som valgfag tidlig på 80-tallet. Det
var så vidt vi fikk faget, da det var så få som var interessert. I kirka
og i teologistudiene i årene som fulgte hørte jeg fint lite om miljø
og klima-trusselen. Det var knapt på den politiske agendaen. Slik
sett har mye skjedd siden den gang. Og særlig de siste årene. Og
det skulle bare mangle. Alvoret og utfordringene er store, og siger
stadig inn over flere. FNs klimapanels siste rapport og dramatiske
daglige live-rapporter om ekstremvær og klimahendelser
underbygger dette. Fra å være et nærmest ikke-tema, har miljø og
klima fått en stor plass på kirkelige og religiøse arenaer. Det er
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både en mer forankret og helhetlig forståelse, og en utvikling mot
et breiere miljøengasjement. Tre eksempler fra de siste årene kan
illustrere det:
The Interfaith Rainforest Initiative ble lansert i Oslo 2017. Ideen
dukket opp i et seminar i Vatikanets Vitenskapsakademi året
før, i anledning ettårs dagen til Laudato Si. Regnskogsfondets
daværende leder Lars Løvold spilte her en viktig rolle. Kort fortalt
handler dette om at religiøse ledere og urfolksledere fra de store
regnskoglandene, deler kunnskap og sammen mobiliserer for de
tropiske skogenes framtid. De som bor i og rundt skogene har
lenge vært marginalisert, men har selv avgjørende nøkler for å
bevare regnskogen.
Håpets katedral er et ganske annerledes initiativ. Det ønsker å
mobilisere mot plast og ødeleggelse av havet ved å bygge og drifte
Håpets katedral, et interreligiøst flytende kunstprosjekt i tre og
plast. Idéskaper og kunstnerisk leder Solveig Egeland er knyttet
til Borg bispedømme i Den norske kirke, men ønsker at det
praktiske og symbolske samarbeidet skal være på tvers av religion
og livssyn. En av ambassadørene til Håpets katedral er igjen den
grønne imamen Ibrahim Saidy.
Et tredje eksempel er det interreligiøse samarbeidet om FNs
17 bærekraftsmål, som ble vedtatt høsten 2015. Flere av disse
handler om klima og miljø, fornybar energi etc, men også
samarbeid (mål 17) for å nå målene. FN Miljø (UNEP) har
utviklet en egen strategi for å arbeide strategisk med religioner
og trosbaserte organisasjoner, nettopp fordi potensialet for
samhandling og endring er så stort. Mellomkirkelig råd har
vært med å gi innspill til dette strategiske arbeidet, og har
sammen med flere nylig laget en nettressurs for arbeid med
bærekraftsmålene lokalt.
Disse tre eksemplene, i all sin forskjellighet, mener jeg illustrerer
to viktige ting: For det første er miljøengasjementet blitt både
forsterket og breiere. Fra et forholdsvis antroposentrisk og
klimapolitisk fokus, er engasjementet blitt utvidet. For få år siden
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var det lite tale om livet i havet, i regnskogen eller synkende
artsmangfold i kirka. Dessuten er alle tre eksemplene en
illustrasjon på økt økumenisk og interreligiøst grønt samarbeid,
og på at tros- og livssynssamfunn har en viktig rolle i den store
dugnaden for en bærekraftig og grønn framtid.
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Tiden er knapp. Vi har en stor jobb foran oss de neste
tiårene for å redde havet, regnskogene, artsmangfoldet og å
begrense den globale oppvarmingen til maks 1,5 grader. I
Norge er myndighetene fremdeles flinkest med ord og olje, og
utslippstallene har ikke enda gått ned!
Men det er absolutt positive trender. Greta Thunbergs skolestreik
for klima-initiativ er ett eksempel som bidrar til en oppvåkning
nå. Mindre oppmerksomhet har den religiøse mobiliseringen fått
her hjemme. Men internasjonalt skjer det mye. Og potensialet er
enda større i det som er verdens største grasrotnettverk. Det må
rett og slett mobiliseres i enda større grad i årene som kommer.
Frigjøringsteologiens far Gustavo Gutierrez er over 90 år nå, og er
blitt grønn på sine eldre dager. Han er ikke den eneste. Tidligere
Oslo biskop Gunnar Stålsett er også blitt en eldre mann, mer
og mer engasjert i bevaring av regnskog, rent hav, og klodens
framtid. I en alder av 84 år er han med sitt store kontaktnett
og erfaring en meget viktig døråpner blant annet for Interfaith
Rainforest Initiative.
Jeg mener det vi ser nå av kirkelig og religiøst engasjement for
skaperverket, er en dynamikk hvor ulike impulser og trender
spiller sammen. Frigjøringsteologi og kontekstuelle teologier er
en slik tråd, hvor mye av det som skjer i dag har et grønt skjær.
Økumeniske og misjonale impulser er en annen (eller integrert)
slik tråd, hvor holistiske perspektiver og «grønt samarbeid» er
blitt stadig viktigere. Det samme er det med religionsdialogen og
en mer selvbevisst urfolksteologi og økoteologi. Jeg tror alt dette
er med på å forme et breiere og mer holistisk miljøengasjement.
En slik holistisk måte å tenke teologi og skaperverk på utfordrer
Den norske kirke på en positiv måte. Og kirkene og religionene
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påvirker og lærer av hverandre, gjennom stadig flere møtesteder.
Selvsagt henger disse endringene også sammen med (makro)
politiske, økonomiske, teknologiske og andre trender. Og de
infiltreres inn i hverandre på ulik måte.
«Grønn tro» og samarbeid på tvers av tro og andre grenser gir
håp. Den grønne imamen fra Oslo og Gambia er blitt min gode
venn i kampen for kloden. Vi har sammen utvekslet erfaringer
om grønne kirker og grønne moskeer, og deltatt i seminarer både
på Universitetet, i moskè og kirke. Vi har vært på nigeriansk og
pakistansk TV og snakket om miljø- og klimautfordringene og
hvordan samarbeid på tvers av tro skaper nytt håp. Når 1000
moskeer i Indonesia nylig er blitt grønne, handler det om alt
fra resirkulering, solcellepanel på taket, grønn undervisning på
fredagsbønnen og en ny bevissthet om vann og regnskogen. Flere
lar seg inspirere. I flere år har det vært jobbet konkret og godt
med å redusere karbonfotavtrykket til den store pilegrimsreisen
(hajj) til Mekka, en av verdens største folkeansamlinger. Ting
skjer!
Lignende fortellinger kunne vært hentet fra våre «eco-sikher»,
buddhistene, jødene, bahaiene, fra ulike kristne kirker og
sammenhenger og fra kraftfullt samarbeid. I årene som kommer
tenker jeg vi må legge til rette for grønn dialog og diapraxis i det
ganske land her hjemme. Barn og ungdom må gis en naturlig
plass i dette. Samarbeid for klodens bærekraft er også et stykke
fredsarbeid for framtida. Fred med Moder Jord er utgangspunktet
vårt. Av jorda er alle og alt liv formet. Og blåst liv i, av Guds
skapende Ånd.
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For videre lesning
En viktig samleside for religion og økologi er «The Forum on
Religion and Ecology at Yale» http://fore.yale.edu
Håpets katedral: https://hapetskatedral.no/
The Uppsala Climate Manifesto: https://berkleycenter.
georgetown.edu/publications/uppsala-manifesto-hope-for-thefuture
Bærekraftsboka: www.bærekraftsboka.no
The Cape Town Commitment (2010): https://www.lausanne.org/
content/ctc/ctcommitment
The Interfaith Rainforest Initiative: https://www.
interfaithrainforest.org/

Thomas Wagle
sokneprest i Fornebulandet menighet
tw795@kirken.no
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Klimakamp kan være gøy!
Intervju med Annette Dreyer
og Gunaketu Kjønstad
Jeg møter Annette Dreyer og Gunaketu Kjønstad på en kafé på
Sagene i Oslo. Annette er prest med ansvar for religionsdialog
i Ellingsrud og Furuset menighet. Gunaketu Kjønstad er
ordinert buddhist i en triratna buddhistorden, styreleder og
daglig leder i Oslo buddhistsenter. Sammen med Harveen Kaur
fra initiativet Miljøsikh er de ansvarlige for den interreligiøse
klimapilegrimsvandringen for unge voksne som går fra Oslo til
Kråkerøy fra 30. mai til 2. juni nå i vår.
- Hvordan startet dette?
A: Det begynte med at vi arrangerte Grønn festival i
Ellingsrud kirke i oktober i fjor, og der hadde vi en interreligiøs
panelsamtale om klima med representanter fra luthersk
kristendom, buddhisme, hinduisme, sikhisme, sunni islam og
ahmadiyya islam. Målet var å hente inspirasjon fra hver våre
religioner for å jobbe sammen for klimaet.
Og inspirerte ble de. Annette forteller at det ble en veldig positiv
samtale der alle dro i samme retning. Underveis i samtalen gjorde
ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, dem oppmerksom på at de
kunne søke penger til et felles miljøprosjekt i forbindelse med at
Oslo er Europeisk miljøhovedstad i 2019. Dette ble starten på
prosjektet interreligiøs klimapilegrimsvandring, der også Islamic
cultural centre og det tverrkirkelige initiativet Klimapilegrim stod
bak søknaden om prosjektstøtte.
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Både Annette og Gunaketu forteller at de i forkant av
panelsamtalen i Ellingsrud kirke hadde litt sommerfugler i
magen.
G: Jeg må nok innrømme at jeg var litt skeptisk i starten til
denne panelsamtalen, men det ble en veldig positiv dialog. Og
det ga meg lyst til å jobbe videre med dette. Og det det forteller
meg er at når man bringer mennesker sammen så kan man
lære av hverandre og inspirere hverandre til å gjøre en forskjell
sammen.
A: Jeg var også bekymret for at det ikke skulle bli en god
samtale. Med et så bredt panel vet man aldri hvordan samtalen
vil bli. I tillegg er det lett å havne inn i handlingslammelsen
og apatien når det klima som er tema. Men jeg ble slått av
fellesskapets kraft. Ikke bare var det god drivkraft i samtalen.
Hele dagen var en sånn drivkraft-dag, med folk som laget brød
av gresshoppemel, hager av kaffegrut eller jobbet med gjenbruk
og redesign. Ikke fordi de måtte, men fordi de synes det er gøy.
Og for meg er det en drivkraft at ting skal være gøy.
De forteller om fremtidshåpet som ligger i at mennesker med
ulik tro, mennesker som kanskje har fordommer mot hverandre,
kan komme sammen om et felles mål. De forteller om hvordan
pilegrimsvandringen er ment å være et læringslaboratorium mens
de vandrer. Om at de kan lære av hverandre og av forskningen
om hva som skal til for å redde verden. Om menneskene som i sin
natur er late, men at det nettopp er kriser som historisk sett har
fått verden til å gå fremover. Og hele tiden er det en positivitet
over det som sies. Det virker som de har det gøy.
- Det er mye dommedagsforkynnelse i forhold til klodens framtid
om dagen. Hvordan klarer dere å unngå moralisme og pekefinger
i deres arbeid? Hvordan klarer dere å ha det så morsomt?
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G: Ved å gjøre ting, ikke bare snakke: Synge, danse, rappe.
Første bud er å ha det morsomt sammen. Det andre er å snakke
om moral uten at det blir moralisme. Sosiologen Bauman har
lært oss at det i vår tid er usikkerhet omkring verdier. Men for å
engasjere seg i klimasaken må man vite hva slags verdier man
står på. En viktig oppgave for oss er å peke på at vi har en del
grunnleggende verdier felles på tvers av livssyn. Det er noen
verdier vi er enige om alle sammen.
- Hvilke verdier er det?
G: Det kan være f.eks. være vennlighet og det å ta hensyn
til hverandre. Det er veldig vanskelig å si – jeg er glad i deg
- hvis jeg samtidig oversvømmer huset ditt eller tar fra deg
livsgrunnlaget. Eller det kan være det at vi alle søker sannhet.
Kanskje er vi uenige om hva skjer etter døden, men vi kan
være enige om at det er mer forurensende å ta fly enn tog til
Trondheim.
Gunaketu siterer Dalai Lama som sier at religionene har 80%
som er felles og 20% som er forskjellig. I forhold til klimaet er det
viktig å fokusere på de verdiene vi har felles. Annette er enig og
ramser opp en rekke andre verdier vi deler, slik som kjærlighet
til alt som lever, barmhjertighet, ydmykhet, selvbeherskelse og
måtehold. Hun deler også forståelsen av at det er viktigere å gjøre
ting enn å snakke når man skal få nye holdninger.
A: Før tenkte man sånn: først må du få en ny holdning, så kan
du sette den ut i live. Men det er ikke sånn det fungerer. Det er
gjennom å gjøre noe annet at jeg får nye holdninger. Det er
når jeg har sluttet å ta fly at det ble naturlig for meg å ta tog
til Kroatia. Og til og med gøy! Det handler om å gestalte en
annen verden og faktisk leve en annen virkelighet. Og når vi
står sammen om noen prosjekter, så kan det skapes en følelse
av enhet og fellesskap som har mye større kraft enn pekefingermoralisme.
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Og nå skal de altså gjøre noe sammen. De skal gå fra Oslo til
Kråkerøy.
- Hva håper dere å oppnå med denne vandringen? Hva er målet
for prosjektet?
G: Vi håper at dette kan bidra til en mer konstruktiv dialog
mellom trossamfunn.
Han forteller at de ønsker at klimapilegrimsprosjektet kan gi oss
noen nye verktøy til den interreligiøse verktøykassen. At man kan
lære mer om metoder for hvordan vi snakker sammen. Verktøy
som kan bidra til inspirasjon. Viktig i denne sammenheng er det
at det blir med et film crew fra Clear vision under vandringen.
Dette skal ikke bare være en vandring for de som er med. Filmen
blir forhåpentligvis en kilde til inspirasjon for mange flere.
Men det viktigste målet med klimapilegrimsvandringen er å gi
håp. Vandringen skal ende opp i Håpets katedral i Kråkerøy.
I infoskrivet om klimapilegrimsvandringen står det: Håpets
katedral er et klimaprosjekt i regi av Borg bispedømme, der
plast ute i naturen samles og brukes som byggemateriale for å
reise en flytende katedral. Katedralen representerer håpet som
ligger latent i klimakampen. Annette forteller hvor viktig det er å
spre dette håpet:
A: Det hjelper å snakke en til en. Fortelle historier. Vi lever i
en tid nå hvor det er så mange historier om alle insektene som
dør, alt det forferdelige som er i ferd med å skje. Nå trenger vi
håpshistorier. Vi trenger håpshistorier som jeg kan fortelle deg
og du kan fortelle meg, sånn at vi sammen kan skimte en annen
framtid. Og det tror jeg har ringvirkningseffekt. Jeg tenker
ofte på tro som en form for motstandskraft. Som et sandkorn i
systemet, hvor et lite sandkorn kanskje virker ubetydelig, men
får du det inn i et tannhjul så merker du det veldig godt. Og den
kraften tror jeg finnes i veldig mye av religiøs tro og i andre
livssyn. Det er kraft som kan være med å drive verden framover.
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- Flere tenkere har i det siste vært ute og sagt at klimakrisen
sprenger rammene for hva demokratiet kan klare. Demokratiet
har spilt fallitt fordi politikerne bare tenker fram til neste valg.
Tenker dere at religionene kan sitte med en løsning her?
G: Religionene kan sitte på løsningen fordi de bygger på
grunnleggende verdier som har den langsiktigheten i seg som
klimautfordringene krever. Men det krever at religionene står
sammen og ikke blir spilt opp mot hverandre. For da kan det
ende med konflikt, der man nettopp ikke tar hensyn til miljøet,
men bare sin religion og sine liv.
Annette føyer til:
A: De langsiktige verdiene i religionene er veldig viktige. En av
de tankene som er veldig sentral i både kristendom og jødedom
er at våre dager er som pust. At vi er veldig små i den store
sammenhengen. Det tror jeg er en viktig erkjennelse som vi
kan ta med oss når vi skal forsøke å redde jorda for framtidige
generasjoner.

Vil du gå for en god sak og samtidig vise at religioner står
sammen i kampen for klimaet?
Når? 30.5 kl 12 -2.6 kl 17 (Kristi himmelfartshelga)
Hvor? Fra Oslo til Håpets Katedral utenfor Fredrikstad (vi går 6-7
timer hver dag, inkl. lunsjpause og reiser noen strekninger kollektivt)
Hvorfor: Vi vil vise at religionene står sammen i kampen for klimaet!
For hvem? Folk over 18 år, med forskjellig tro (eller ingen tro)
Påmelding eller spørsmål: Via Facebooksiden
"Interreligiøs Klimapilgrim" eller send epost til
interreligiosklimapilgrim@gmail.com.
Påmelding skjer fortløpende!
Pris: 150 per dag (til matutgifter)

Prosjektet er støttet av: Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, Klimapilegrim, Kirkelig
Dialogsenter Oslo, Håpets Katedral, Bilkollektivet, Islamic Cultural Centre, Dialogforum
Østfold

Nettside: https://www.facebook.com/klimapilgrimsvandring/

Marit Skjeggestad
sokneprest i Kampen menighet
ms879@kirken.no
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Line Madsen Simenstad
forfatter og journalist i Klassekampen
line.simenstad@gmail.com

Klimamesse i Kampen kirke
søndag 27. januar 2019
Nytt norsk kirkeblad har fått tillatelse til å trykke Klimamesse
i Kampen Kirke (27.02.2019) med nyskrevne tekster av Line
Madsen Simenstad. Tekstene er fortellinger om en gutt og
hennes mor som har tilknytning både til Kampen og til SørAfrika. Hvordan klimaet påvirker verdenen til familien, både
på makro-og mikronivå er gjenstand for refleksjon i tekstene.
Fortellingene bringer inn klimaerfaringer og kaster lys på
de øvrige liturgiske leddene. Det er foretatt en redigering,
ikke alle tekstene kunne trykkes her i NNK, ettersom de skal
publiseres i en antologi. (Red.)

SAMLING (Kirkeklokkene ringer)
3 klokkeslag
Preludium
Inngangsord (Menigheten sitter)
Oslo/Western Cape 2018
1

Hans første sommer blir den sommeren alt kornet dør. Han er
melkebarn og tannløs. Jeg: et tjukt, melete hjerte. Dyrene slaktes i
juli. Sola ligger i harde, rettvinkla felt gjennom gatene, tar seg inn
gjennom vinduene og gror fast i leiligheten. Vi finner skyggene, og
der beveger vi oss, sakte. Til Bunnpris, til Tøyen, til Kampen Park.
Og så visner gresset i Kampen Park. Asfalten damper og skogene

66

Magasin

brenner. Bærene råtner på kjøkkenbenken. Bakgårdsgresset dør,
og vi får ikke lov til å vanne. Kanskje skal han aldri kjenne til noe
annet. Men blomkålen trives, og vepsen. Manetene trives. Han
krabber i parkene, røsker ut det brunsvidde gresset for å smake,
studere. For å legge det under seg.

Samlingsbønn
Syndsbekjennelse
L

La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.

A

Gud, vær meg nådig!
Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld.
Skap i meg et rent hjerte,
Og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige Ånd. Amen.

Salme – 678 Vi rekker våre hender frem
Oslo/Western Cape 2018
2

Alle vinduer er åpne i natt: innpust og utpust. Jeg har trukket
gardina til side for å se hvor du slutter og jeg begynner. Holde
balansen på den måten. Dette er vargtimen melketimen
			
her befinner vi oss. Byens ammende og søvnløse. Vi ser mørket bli
mudder mellom husene, vi teller tropenetter. dette er den tiende
Skogene brenner i natt. Jeg så røyken på TV før jeg la meg. Den
siver opp av jorda og driver med vinden. Det er mulig naturen
holder balansen på den måten
hardt og ekstatisk
I Cape Town teller de ned til dagen vannlagrene er tomme. De
kaller den dag null
halve familien din bor der. Vi snakker med dem på telefonen hver
dag, ber dem om å flytte. Dette er din første sommer. Den kom
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tidlig i mai, syregrønn og andpusten. Nå er det juli, og gresset
i Botanisk hage er dødt.
Det er mulig dag null allerede
har inntruffet.
Men ennå er vi i vargtimen
litt til Jeg legger en hånd på
brystet ditt, holder deg fast i søvnen, som du holder meg fast
akkurat her, i denne byen, i denne ene oppgaven: å elske det som
skal forsvinne.

ORDET
Tekstlesning (Menigheten sitter)
Ordsp 14, 21-22, 25, 31
Musikkmeditasjon
Evangelietekst (Menigheten reiser seg)
Luk 13, 10-17
Kort tekstmeditasjon (Menigheten sitter)
Svovelpreken
Musikkmeditasjon
Trosbekjennelsen (Menigheten reiser seg)
979,1 - Den nikenske trosbekjennelse
Salme – 738 Noen må våke i verdens natt
KVELDSBØNN
ML

A
ML
A
ML
A

(Menigheten sitter)

La oss be:
Gud, hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.
Vi ber for alle som lider og undertrykkes,
Gi din kraft.
Vi ber for land og folk som herjes av krig eller plages av 		
konflikter og ulykker,
Gi din fred.
Vi ber for alle som forvalter jordens ressurser og for alle 		
som kjemper for rettferdighet,
Gi din sannhet.
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A
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A
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A
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Vi ber om at Kampen kirke skal være et godt sted å være,
Gi din visdom.
Vi ber for vårt lokalsamfunn, for alle blant oss som gir 		
omsorg og for alle blant oss som trenger omsorg,
Gi din kjærlighet.
Vi ber i kveld for en jord som vi låner av våre barn. Gi
oss våre barn glede, tapper kraft og håp, slik at vi kan 		
bevare den.
Gi oss håp.
La oss be i stillhet.
Gud, vi ber deg:
Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.

Oslo/Western Cape 2018
(Dikt) 3
Menighetssvar (synges én gang til slutt):
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NATTVERD
Nattverdsalme – 604 Jesus, livets sol og glede
Takkeofferbønn
L

Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi
har fått bærer vi med oss og deler.

Oslo/Western Cape 2018
4
Hermanus, Sør-Afrika
Febergutten bærer et abalone-sneglehus
marmoraktig
han fant
det i vinduskarmen

stort og

nå bærer han abalonen som vann i en håndflate
her
kommer han, naken, på tærne over steingulvet
Om kvelden går soldater langs kysten
leter etter
sneglefiskere i mørket
snart er abalonen utryddet
I dette huset er de overalt
bokhyller, i skåler på bordene
skinnende og skjøre		

I vinduskarmer og

Nå feberdanser gutten i store sirkler over stuegulvet. Han har
sneglehuset i hånda.
Han har ingen ord		
men disse kan han utenat:
fyll jorda og legg den under dere
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Prefasjonsdialog

L

(Menigheten reiser seg)

I sannhet, verdig og rett er det (...). Med dem vil også vi 		
forene våre røster og tilbedende synge:

Sanctus
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Nattverdsbønn
Oslo/Western Cape 2018
5
Hermanus, Sør-Afrika
Før mørket kom brannen
lyser opp himmelen
nedenfra		
siver over fjellet
sola blir matt
og skittengul bak røyken
gutten har plukket steiner
og lagt dem i et system. Også lydene han lager har et system
dette er Hermanus
her finnes strender for hvite og
strender for svarte
gutten inngår i et intrikat system som ikke lenger har navn
Neste dag har røyken drevet til den andre siden av bukta
dette er de svartes dag
på den hvite stranda
jeg begynner å forstå.
guttens
lyder og
vindens retning

(Dikt) 6
Innstiftelsesordene
Fadervår (synges)
A

Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
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Utdelingen

(Menigheten kan sitte ned)

Musikkmeditasjon under utdelingen

Tilsigelse og takkebønn

Oslo/Western Cape 2018
7
Men høsten kommer og lufta strammer rundt halsen. Gutten
låner en tann, blir søvnløs og betennelsesaktig. Trærne har blitt
kull, og snart kommer pionerplantene. De samme plantene som
dukker opp der isbreene trekker seg tilbake. Det finnes systemer
for alt, også ødeleggelsen. At livmora blir et sår, at såret blør og
gror og kroppen aldri blir den samme. Regnet fyller vannlagrene i
Cape Town og dag null utsettes på ubestemt tid.

(DIKT) 8
SENDELSE
Slutningssalme – 827a Og natta ror sin lette båt
Velsignelsen (Menigheten reiser seg)
L
A

La oss prise Herren!
Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja.

L

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

A

Amen. Amen. Amen.

Kirkeklokkene ringer 3 x 3 bønneslag
Utsendelse
Postludium
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Medvirkende
Line Madsen Simenstad, forfatter av Oslo/Western Cape 2018
Håvard Syvertsen, svovelpredikant
Jens Andreas Kleiven, pianist
Nina Berger, diakon
Mathias Gillebo og Marit Skjeggestad, prester

Folk på fakultetet

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

Presentasjon
Navn: Andreas Ihlang Berg
Tittel: Stipendiat
Fagområde: Islamstudier
Ansatt på TF fra: 2015
Siste publikasjon: «Ekteskap og Queerskap» i St.Sunniva 2015
Hva er din faglige bakgrunn?
Jeg er utdannet teolog ved Universitetet i Oslo samt at jeg har
deler av en skuespillerutdanning fra Danmark.
–
–

Hva jobbet du med før du begynte her?
Jeg var fungerende sokneprest i Hadsel og senere kapellan i
Tromsø domkirke.
–
–
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Hva jobber du med nå?
For øyeblikket skriver jeg på en doktoravhandling innenfor
skeiv teologi. Jeg bruker empiri for å utforske hvordan vi kan
bruke skeive kropper og skeiv teori som utgangspunkt for å
tenke teologi forbi inkludering. Det vil si hvordan skeiv teologi
kan handle om mer enn et spørsmål om å få lov til å bli en del
av et religiøst fellesskap, men snarere hvordan vi kan bruke
skeivhet som en måte å konstruere teologi som utfordrer
heteropatriarkalske strukturer i den.
–
–

Hva legger du i god teologi?
God teologi er først og fremst en teologi som utfordrer,
engasjerer og er selvkritisk. For meg er den latinamerikanske
teologen Marcella Althaus-Reid et eksempel på en teolog som
utfordrer. Hun hevder at all teologi er seksuell teologi, dvs. at
teologien disiplinerer kropper gjennom seksuell kontroll ved å
bruke et religiøst språk som dekke. Min avhandling utforsker
dette i en norsk kontekst, hvor det spesielt blir interessant i
et samfunn hvor rettigheter til LHBT+ personer er økende.
Min erfaring er at Den norske kirke og norsk teologi som regel
arbeider ut fra tanken om at teologi i seg selv er et gode, en
nødvendighet for mennesker, uten kritisk selvrefleksjon. Vi
starter som regel fra forståelsen at teologi og Den norske kirke har
noe å gi, uten å tenke over hvilke maktstrukturer som implisitt
ligger i en slik selvforståelse, vi er dermed ikke åpne for å bli
betydelig påvirket av andre erfaringer enn det vår egen teologiske
selvforståelse tillater. Althaus-Reid avslører hvordan teologi
aldri er en nøytral størrelse, og forklarer hvordan teologi har
en iboende tendens til kolonialisering gjennom universalisme,
hvor reel selvkritikk ikke har rom. Det er også her jeg håper at
avhandlingen min kan være til hjelp for prester i Den norske
kirke. Selv om skeiv teologi ikke nødvendigvis virker relevant
ved første øyekast, er det likevel en tilnærming som kan utfordre
prinsipper om hvordan vi tenker teologi. Jeg mener at skeiv teori
kan være med på å forme måter å tenke teologi på som ikke bare
handler om hvordan kirken kan være inkluderende, men også
hvordan kirken kan tenke grunnleggende annerledes om hvordan
vi konstruerer teologiske dogmer og sannheter.
–
–
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3. søndag i påsketiden
5. mai 2019
Salme 23,1–6		
eller Apg 5,27–42
1 Pet 5,1–4 		
Mark 6,30–44

Herren er min hyrde
Apostlene for Rådet
Menigheten og hyrdene
Jesus metter 5000

Del ditt brød med sulten bror
Denne søndagen er salme 23 den første leseteksten. Herren
er min hyrde er en av våre tryggeste og kjæreste lesetekster
i gravferd. Et trygt og omsorgsfullt gudsbilde, koblet med
harmoniske naturbilder, har trøstet og berørt utallige sørgende
gjennom tidene. Selv for de av oss som leser denne teksten i
begravelse etter begravelse, er dette slitesterke ord som man
stadig kan finne nye vinklinger på.
Vi får tegnet opp et paradisisk bilde av Guds omsorg for oss, et
rent overflødighetshorn av alt det vi mennesker trenger for å leve
godt – vann, mat og et trygt sted å hvile. Gud er den som verner
og beskytter oss gjennom dødsskyggens dal og i møte med fiender.
Vår hyrde, vår livvakt.
Den overstrømmende godheten og omsorgen i teksten har av
og til provosert meg. For det er jo ikke alltid vi kjenner Guds
trygge hånd lede oss på riktig vei. Ofte er det når vi trenger Gud
aller mest, at Gud virker lengst borte. Det er ikke alle dager jeg
tenker at Salme 23 snakker sant om livet, og heller ikke i alle
begravelser. Der livet har vært fylt av savn og sorg eller materiell
nød, der håpet om et himmelrike fylt av trøst nesten blir som å
peke nese til det livet som har vært. Av og til er livet for mørkt
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for en så lys og tillitsfull tekst. Kanskje vi kan ha det i mente
hvis vi forkynner om denne teksten på søndag i høymessen? Vi
kan pakke ut alle disse herlighetsteologiske tankene som denne
teksten risikerer å vekke. Vi kan rydde litt i de tankene mange av
oss bærer på; at det å være ordentlig kristen liksom skulle være å
alltid føle seg trygg, alltid få bønnesvar og det man ber om, å alltid
være glad og takknemlig. Vi bruker denne teksten så ofte i korte
begravelsesandakter eller sykehjemsandakter, hvor situasjonen
begrenser hva vi kan si. Derfor er jeg glad for at salme 23 er satt
opp også i høymessen. Kanskje gir det oss et rom vi trenger, et
rom som kan være godt for oss som predikanter.
Det er satt opp en mulig alternativ lesetekst fra Apostlenes
gjerninger denne dagen. Denne teksten er ganske mørk og tung.
Den passer ikke så godt tematisk til de andre tekstene, den har en
martyrteologi som kan være vanskelig å forsvare, og den er også
fryktelig lang. Med mindre du har en usedvanlig dyktig tekstleser,
og du liker å snakke om at vi skal lide for Kristus med glede, er det
nok greit å la være å velge den inn.
I epistelteksten fra 1. Petersbrev vender vi tilbake til
hyrdemetaforen. I denne teksten er det Dere (de eldste
som forfatteren skriver til) som skal være hyrder, for den
Guds flokk som dere har hos dere. Se gjerne Stine Kiil Sagas
tekstgjennomgang «Bry deg om flokken din!» i NNK1/2016,
tilgjengelig i NNKs arkiv på nett.
Dagens evangelietekst er Markus’ versjon av brødunderet. Jesus
og apostlene har talt med folket hele dagen. Jesus sier: «Kom med
meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» Men
det går ikke, for folkemengden ser at de reiser, og de følger etter.
Jesus får inderlig medfølelse med folket, for de var som sauer
uten gjeter. Derfor underviser ham dem, og det blir sent. Det er
disiplene som påpeker at folk begynner å bli sultne.
Fortellingen handler om et av Jesu undere. Det er lett å overse at
fortellingen også sier noe om helt vanlige, menneskelige behov,
både for mat og for alenetid. Disiplene er slitne. Jesus underviser
folkemengden av dårlig samvittighet. Han burde kanskje ha tatt
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en pause, både for sin egen og folkets skyld? Mellom linjene ser vi
et behov alle og enhver kan kjenne seg igjen i, behovet for å sette
egne grenser. Det er vanskelig å yte uten hvile og mat, enten man
er hjelper eller hyrde.
Brødunderet er en av de underberetningene som er med i alle
de fire evangeliene. Jesus metter folkemengden på fem tusen
menn med fem brød og to fisk. Hverken Markus eller de to andre
synoptikerne gjør noe poeng utav dette, det er hos Johannes det
problematiseres. At så lite skal mette så mange er en umulighet.
Brødunderteksten kan ses på som et slags forstadium for
nattverden, en scene som forbereder oss på det som skal komme.
Fem tusen deler noen få brød og fisk, menigheten deler noen små
oblater og litt vin. Ikke mye å bli mett av. Vi kan si som Andreas
i Johannesevangeliet: «hva er det til så mange?» (Johannes 6:9)
For sultne mennesker er det alt for lite; og likevel er det nok til
alle, i overflod. Spenningen mellom ulike nivåer virkelighet går
ikke opp; teksten utfordrer oss og krever suspension of disbelief,
og dette reaktualiseres på sin egen måte i nattverdsmåltidet. Det
er alt for lite, men det er i overflod til alle. Herren leder meg til
grønne enger.
Det finnes flere paralleller til Salme 23 i teksten. Hyrdemetaforen
finnes i begge tekstene. Jesus ser menneskeflokken uten gjeter, får
medfølelse med dem, og tar ansvar for at de skal få i seg mat. Når
Jesus vil at folkemengden skal spise, ber han dem danne matlag
og sette seg i det grønne gresset. Og selvfølgelig; overfloden av
mat, som dukker opp på mystisk guddommelig vis. I salme 23
dekker Gud bord «like foran mine fiender». Det er mer enn nok til
alle, det blir til og med flere kurver med brød og fisk til overs.
Jeg festet meg ved detaljen om at menneskene i begge tekstene
får sitte i det grønne gresset og nyte mat i overflod. I disse
klimatider kan vi ikke lenger ta dette for gitt. I fjor sommer var jeg
prestevikar i jordbrukskommunen Løten. Bøndene der var usikre
på om de ville få noe avling i det hele tatt, slik mange over hele
landet fryktet. Vi ba om regn i forbønnen, men det hjalp nok ikke
så mye. Jordene lå gule og svidde, og mye av avlingen kunne bare
brukes til fôr. Den sommeren ble det brått tydelig for mange at
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maten vi spiser henger sammen med de grønne jordene. Og nå i
ettertid ser vi stadig større klimaengasjement, også i kirken. Barn
og ungdom fører an i klimastreiken, og vi voksne innser gradvis at
det begynner å haste å få bremset klimaendringene.
Et steg på veien er at vi må fordele ressursene i verden langt
mer rettferdig. Det er mat nok for alle på jorda, men avlingene
og kjøpekraften er ikke rettferdig fordelt. Både i verden og i vårt
eget land er det folk som sulter og som strever med å overleve.
Samtidig kaster vi nordmenn enorme mengder mat, 43 kilo hver
i året bare fra privat husholdning. Kanskje er denne søndagen
en god anledning å ta opp at det er vår kristne plikt å begrense
matsvinn, kreve bærekraftig matproduksjon, og bidra til en mer
rettferdig fordeling av ressursene i verden. Det kan for eksempel
være på forbrukerplan ved at vi planlegger matinnkjøpene våre
bedre, velger Fairtrade-produkter, spiser mer plantebaserte
måltider og kortreist mat, eller ved at vi jobber politisk for at alle
skal ha nok mat å spise. Du kjenner din menighet og vet hvor
moralistisk du kan tillate deg å være med dem. Men Jesus har
altså gitt oss et forbilde her: Det ser kanskje ut som det ikke er
nok mat til alle, men hvis vi bare deler rettferdig på den maten
noen av oss har, er det nok til at vi alle kan spise oss mette.

Salmeforslag
Mange av disse forslagene er klassiske nattverdssalmer, men kan
passe inn flere steder i denne gudstjenesten. Flytt gjerne rundt på
dem!
841 Den blomstertid nå kommer (inngang, Obs: Samme melodi
som 601)
601 Som korn fra vide åkre (inngang eller nattverd)
582 Milde Jesus (dåp)
328 Min hyrding er vår Herre Gud (mellom lesninger eller etter
preken)
711 Del ditt brød med sulten bror (etter preken eller nattverd)
608 Når vi deler det brød som du oss gir (nattverd)
226 Kom regn fra det høye (utgang)

Bettina Eckbo
sokneprest i Eidskog og Vestmarka
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4. søndag i påsketiden
12. mai 2019
Jes 40,26–31
eller Apg 8,26–39
2 Kor 4,14–18
Joh 14,1–11

Han gir den trette kraft
Den etiopiske hoffmann
Han skal reise oss opp
Veien, sannheten og livet

Derfor mister vi ikke motet
Denne søndagen berører et veldig interessant tema. Vi er noen
uker etter den store påskefesten, og vi går over til neste steg i
bibelhistorien, nemlig adskillelsen fra Jesus i påsken og etter
himmelfarten. Følelsesmessig er dette en nedtur. Først trodde vi
Jesus var død, så stod han opp igjen, og nå skal han igjen reise
fra oss? Hva nå? Ting ble ikke som vi hadde tenkt. Det skapes
en tomhet etter gleden. «Fortvil ikke,» sier tredje rekkes tekster:
«Mist ikke motet og hold fast på håpet!».
Det ligner litt på følelsen man har når man ser frem til noe: «Bare
jeg blir ferdig med dette, da skal ting bli lettere», «bare vi kommer
oss gjennom fastetiden, så kommer påskefesten og gleden», «bare
vi blir ferdige med denne begravelsen, da blir det lettere» - et
ennå ikke, men snart.
Og så møter hverdagen oss etter festen. Ja visst var festen flott og
gleden stor. Men fest er ikke hverdag. Hvordan skal denne gleden
inkorporeres i hverdagen, i vårt daglige virke? Når vi står der med
døden i hvitøyet og skal forkynne det glade budskap for familier
som mister sine barn i selvmord, gamle foreldre som dør. Når vi
står og stirrer ned i graven etter at kisten er senket. «Lovet være
Gud…»
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Dette er søndagen for slike dager: Dager da forkynnelsen vår blir
prøvet, og det synlige kan skygge for det usynlige evangeliet (jf.
2. Kor. 4,18). Det er søndagen for å tro at David kan vinne over
Goliat, selv om det ser svart ut.
Grovt sett kan man forstå sammensetningen av dagens
bibeltekster slik:
Paulus går usikkerheten vår i møte og sier: Dette kan være
vanskelig. Mange kan mistro oss og mene at det kun er det vi ser
og kan ta på som er det sann og virkelige. Men vi bærer evangeliet
som en skatt i leirkar - usynlig for vårt blotte øye. Det er det som
står fast til slutt: Det synlige tar slutt, det usynlige er evig.
Tro på Gud og tro på meg, sier Jesus i dagens evangelietekst. La
ikke hjertet bli grepet av angst. Jeg går i forveien for dere. Men jeg
vil komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.
For «JEG ER veien, sannheten og livet.»
Til slutt får vi et eksempel på at det virkelig var sant, det Jesus sa:
Livet slutter ikke her. Gud fortsetter sitt virke gjennom Ånden i
verden; ved Apostlene, Diakonen Filip, Paulus, oss. Bare se hva
som skjedde med den etiopiske hoffmannen!

Leseteksten: 2 Kor 4,14-18

Prekenteksten denne søndagen er den opprinnelige første
leseteksten fra Apg. 8,26-39 om den etiopiske hoffmannen.
Dermed møter Paulus andre brev til korinterne oss som første
lesetekst denne søndagen, 2. Kor. 4,14-18.
Da Paulus skriver dette brevet, er forholdet mellom ham og
korintermenigheten spent. Paulus har besøkt menigheten
tidligere, og dette besøket endte ikke så bra (jf. 2. Kor. 2,1ff).
Mange i menigheten har begynt å tvile på Paulus og vendt seg til
andre «apostler», personer som var kommet til menigheten og
som mer eller mindre direkte hadde motarbeidet Paulus, dem
Paulus kaller for «superapostler» (11,5). Paulus forsøker å gjøre
noe med dette. Han bestemmer seg for å ikke besøke dem på nytt,
i frykt for at dette vil kunne skape enda mer sorg. I stedet skriver
han dette brevet (egentlig brev nr. 4) for å komme menigheten i
møte og for å klargjøre sin autoritet som apostel.
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Vår perikope denne søndagen er fra den delen av brevkorpuset
som direkte omhandler Paulus' aposteltjeneste (2,14-7,4), hvor
Paulus spør: Hva innebærer det å gå med Kristi evangelium? Hva
betyr det egentlig å stå for Jesu Kristi død og oppstandelse?
Det er ikke lett, sier Paulus. Det er som å bære en skatt i et
leirkar - det er som å bære med seg noe usynlig som ikke ennå er
synlig. Men vi mister ikke motet, skriver Paulus. For Gud har i
sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi bærer evangeliet
med oss! Vi bærer Jesu død med oss i vår egen kropp, men vi vet
noe de andre ikke vet. Vi vet at han som reiste opp Herren Jesus,
han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram.
«Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går
til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag» (2. Kor.
4,16).

Evangelieteksten: Joh 14,1-11

Jeg har prekt mang en gang i begravelser over denne perikopen
i ulike varianter. Men i en søndagspreken blir vinklingen litt
annerledes, fordi menigheten er på et annet sted. Her er møter
vi ikke sorgen direkte, men vi møter hverdagslivet med alle sine
gleder, sorger, tvil og sekulariserte møter.
Vi er i Jesu avskjedstale fra Johannesevangeliet (Joh. 13-17), og
Jesus forklarer for disiplene hva som vil skje. Jeg går i forveien for
dere! Men det er ikke så lett for disiplene å forstå. Først kommer
Tomas og sier: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da
vite veien?» Det er et naturlig spørsmål hvis man tenker geografi.
Jesus forklarer Tomas sammenhengen videre. «Jeg er veien,
sannheten og livet. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min
Far.» Da kommer Filip på banen og spør: «Herre, vis oss Far,
det er nok for oss.» Interessant nok har han ennå ikke forstått
sammenhengen mellom Gud og Jesus.
Johannesevangeliet er full av slike «God dag, mann! - Økseskaft»dialoger, hvor Jesus forsøker å forklare hvem han er, men hvor
samtalepartneren/disiplene/Nikodemus/de skriftlærde m.fl.
tydelig ikke forstå hva Jesus mener. «Hvem er denne mannen? Er
det sant alt han sier? Er han virkelig Jeg er?»
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Et obs til tekstarbeidet denne søndagen: I denne teksten er det
snakk om disippelen Filip, ikke evangelisten Filip fra Apostlenes
gjerninger. Disippelen Filip var fisker fra Bethsaida i Galilea og
var blant disiplene som Jesus kalte selv. Filip hadde den gaven å
våge å stille de spørsmålene som var på alles lepper, selv om det
fikk ham til å virke dum eller tvilende. Han nevnes i forbindelse
med 1) at Jesus metter 5000 (Joh.6,1-13), 2) en gang de møtte
noen grekere som ønsket å se Jesus (Joh. 12,20-22), 3) ved det
siste måltidet (vår perikope) og 4), på pinsedag da apostlene var
samlet i salen i Jerusalem og ventet på Åndens komme (Apg. 1,1214).
Selv om denne avskjedstalen kommer før påske, er denne
perikopen innspill til våre liv nå. For hvordan er sammenhengen
egentlig mellom våre liv her vi bor og Jesus?
Jesus forklarer det slik:
1. Se her, jeg gir dere et forbilde: Vask hverandres føtter. Tjen 		
hverandre (Joh. 13,1-17).
2. Judas vil forråde meg (Joh. 13,18-30).
3. Et nytt bud gir jeg dere: Elsk hverandre, slik jeg har elsket 		
dere. For slik skal alle forstå at dere er mine disipler: at 		
dere har kjærlighet til hverandre (Joh. 13.31-35).
4. Peter, du mener vel, men du kommer til å fornekte meg (Joh. 		
36-38).
5. Så starter han vår perikope (Joh. 14,1-11):
Men la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på 		
meg!
I min fars hus er det mange rom - rom nok til dere alle. Også 		
for dem som har trått feil (min ref.).
Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Men jeg vil komme
tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. For jeg er
veien, sannheten og veien.
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Prekenteksten: Apg 8,26-39:
Den etiopiske hoffmann
I dagens prekentekst møter vi diakonen/evangelisten Filip og
den etiopiske hoffmannen. Filip var en av de syv diakonene som
apostlene valgte ut til «å gjøre tjeneste ved bordene», å ha tilsyn
med utdelingen av den maten som daglig ble gitt til de kristne
enkene i Jerusalem (Apg. 6,1–6). Filip var i tillegg evangelist,
og sammen med Stefanus forkynte han, helbredet syke og døpte
mennesker - akkurat som apostlene. Han var som en profet, fylt
av Den hellig ånd, ifølge Apostlenes gjerninger. Filip hadde også
fire døtre «som profeterte» (Apg. 21,8-10).
Den etiopiske hoffmannen var minister hos den etiopiske
dronningen. Kandake var ikke et egennavn, men en tittel som
ble båret av nubiske dronninger, i likhet med egypternes Farao.
Antakelig var hoffmannen en proselytt, som hadde vært på besøk
eller pilegrimsreise til Jerusalem.
Settingen til vår perikope er som følger: Filip var på besøk i
Samarias hovedstad, hvor han hadde møtt magikeren Simon.
Så blir oppholdet avbrutt av en engel, som gir ham en ny
reisebeskrivelse: «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra
Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning» (8,26). Filip
gjør som engelen sier og reiser fra det myldrende livet i byen,
ut på landsbygda. Der møter han den etiopiske hoffmannen.
Hoffmannen hadde selv vært på pilegrimsreise til Jerusalem. Nå
var hoffmannen på vei hjem til Etiopia, møter Filip og lar seg til
slutt døpe, før han reiser lykkelig videre.
Denne teksten har tre aspekter som vi kan løfte frem denne
søndagen:
Hva skal vi som kirke gjøre videre etter at Jesus har reist?
1) Utlegge Skriften
2) Døpe
3) La oss inspirere av åndelig veiledning

90

Tekstgjennomganger

1) Den etiopiske hoffmannen har, antakelig under sitt besøk i
Jerusalem, kommet over et pergamentskrift som inneholder
profeten Jesajas skrifter. Hoffmannen sitter i sin vogn og leser
høyt for seg selv på reisen. Ånden ber Filip gå bort til vognene og
spørre ham om det han leser. «Forstår du det du leser?» Og Filip
hjelper hoffmannen inn i skriftens univers.
I boken «Åndens folk» (Luther forlag, 2006) skriver Peter
Halldorf: «For de første kristne var det helt opplagt at en hellig
tekst skjulte mer enn det som var åpenbart når man først leste
den. De jødiske rabbinerne skilte mellom det som var skrevet
(kitab) og det som ble lest (qere). Det ble også gjort et skille i
jødisk tradisjon mellom peshat, tekstens bokstavelige mening,
darash, tekstens tillempning eller forlengede innhold, og sod,
dens åndelige eller mystiske mening. I kirkens første århundrer
utviklet det seg et lignende syn når det gjaldt Skriftens flerfoldige
mening» (s. 131). Gjennom Filips utlegning møter hoffmannen
Kristus.
2) Dette fører til hans dåp. Denne teksten kom til å bli
mønsterbyggende for den tidlig kirkes dåpspraksis, skriver
Halldorf (s. 132). «Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» spør
hoffmannen. «De steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen,
og Filip døpte ham.» I visse eldre manuskripter er det dessuten
et tillegg som er lagt til å vår norske oversettelse, vers 37. Dette
verset blir det første eksemplet på den trosbekjennelse som i
urkirken alltid gikk forut for dåpen, «Jeg tror at Jesus Kristus er
Guds Sønn.»
3) Spørsmålet om åndelig veiledning i vår tid er mangefasettert.
Denne teksten gir to eksempler på åndelig veiledning: den
første gis utenfra fra en engel, den andre skjer innenfra, fra
Ånden. En engel gir Filip reisebeskrivelser og initierer møtet
med hoffmannen. Deretter tar Ånden over: Ånden leder Filip til
hoffmannens vogn, åpner hoffmannens øyne for Kristus, og han
lar seg døpe. Beretningen avsluttes med ytterligere et inngrep av
Den hellig ånd: «Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd
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Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger» (8,39). Hvor førte
Ånden Filip? Jo, det viste seg at han kom til Asjdod, en by ved
Middelhavet, drøyt tre mil nordøst for Gaza (8,40). Og hva med
hoffmannen? Jo, «han fortsatte lykkelig videre på sin vei» (8,39).
Jeg ønsker dere masse lykke til med prekenen!

Salmeforslag
554 Høyr kor kyrkjeklokka lokkar (Inngang)
355 Han tek ikkje glansen av livet (Høymesse)
643 Du som veien er og livet (Før preken)
309 Lovsyng vår Herre/226 Kom, regn fra det høye (Etter preken)
604 Jesus, livet sol og glede (Nattverd)
415 Alltid freidig når du går (Slutning)
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17. mai
fredag 17. mai 2019
5 Mos 8,11–14 Vokt deg så du ikke glemmer
1 Kor 4,7
Hvem har satt deg høyere?
Luk 17,11–19
Den takknemlige samaritan

Forskjellen mellom skryt
og takknemlighet
Gratulerer med dagen!
Det er så flott med 17. mai: Alle kan gratuleres denne dagen!
Det er fellesskapets dag, med feiring av Norges frihet, grunnlov
og historie. Det er en tradisjonsfylt dag, hvor vi skal feire det gode
landet, Norge, som vi bor i.
Dette gjør vi (prester, ordførere, leder i FAU, skoleelever med
flere) ofte på to måter:
1) Vi ser bakover: Takker for alt forfedrene har gjort, spesielt
Riksforsamlingen som utformet Grunnloven vår på Eidsvoll i
1814.
2) Vi ser fremover: Takker for det samfunnet og fellesskapet vi
får være deler av i Norge. Og løfter frem de grunnverdiene som vi
fortsatt vil jobbe for.
Det er mange som taler denne dagen. Vi er mange stemmer i
sving! Derfor kan prekenen denne dagen gjerne komme med noen
spennende perspektiver fra Bibelen.
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Tredje rekkes tekster stiller noen interessante spørsmål: Hva er
forskjellen mellom skryt og takknemlighet? Hva er mitt og hva er
vårt? Hvor kommer alt det vi har fra? Hvordan kommuniserer vi
stolthet og takknemlighet uten at det blir selvskryt? Når takker vi
for det vi har fått? Når er vi stolte av det vi har fått? Og når skryter
vi at det vi har fått? Og gjør det noe å skryte av vårt fellesgods på
en dag som denne?

5. Mos. 8,11-14

Vokt deg så du ikke glemmer, sier Moses. Når du bygger fine hus
og bosetter deg i dem, (…) når du får mengder av gull og sølv og
hele sin eiendom vokser, vokt deg da så du ikke blir hovmodig og
glemmer Herren din Gud. (8,12-14).
5. Mosebok består av en rekke taler av Moses, bortsett fra de
siste kapitlene. Før han gir fra seg lederstaven til Josva, har han
noe viktig å si! Han starter med å gjenfortelle reisen fra Sinai og
kunngjør at han ikke skal være med inn i landet (kap. 1-3, første
tale). Så starter han på sin andre tale, som vår perikope er hentet
fra. Her ser Moses fremover (kap. 4-11), og han legger vekt på tre
sentrale perspektiver:
1) å trekke lærdom av Israels erfaringer
2) å forklare hvilke lover som er viktige
3) hva det vi si å leve etter dem. Dette avsnittet omtales gjerne
som «forkynt lov». Der gjentar han også De ti bud (kap. 5) og det
programmatiske shema (6,4-9).
I vår perikope advarer han mot å glemme Herren. I en tid med
velstand er det lett å glemme hvor man egentlig har rikdommen
sin fra. En svært aktuell problemstilling i vår tid!
Velstand og sekularisering henger sammen. «For dette går
jo så bra - vi klarer dette selv!» Det er lett å glemme at grunnforutsetningene ikke kan styres av oss. Vi kan ikke styre at solen
står opp i morgen. Jeg kan ikke skape oksygenet i luften som jeg
trenger for å leve.
I vårt kapitalistiske samfunn regner vi med at forsyningen
fortsetter kontinuerlig. Vi regner med at ting bare kommer av
seg selv, og tar det som en selvfølge. Selvfølgelig er det vann i
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fossen som vi kan utvinne strøm av. Og så flinke vi er som klarer
å utvinne strøm! Da bygger vi en kraftledning og selger strømmen
så vi blir enda rikere!
Etter en tørkesommer som i fjor er det ikke sikkert at vann kan
tas som en selvfølge lenger, heller ikke i Norge. Hos Gud er livets
kilde, men det er en forskjell på å takke for uuttømmelige gaver og
det å ta dem for gitt.
Hva kan vi lære av forfedrene? Noen ganger føles det ut som vi
lever i spennet mellom lærdommen fra dem som har gått foran
oss og nytenkningen. Til hvilken side skal pendelen gå?
Ja visst skal vi tenke nytt! Men vi har generasjoner på
generasjoner som har gjort mange erfaringer før oss, erfaringer
fra den samme jordkloden som vi selv bor på. Vi mennesker er
ikke så forskjellige når alt kommer til alt. Trenger vi da gjøre
de samme feilene om igjen for å lære? La oss heller stå på deres
skuldre og bruke erfaringene til justeringer inn i en ny tid. For
husk: Bibelens tidslinje er lineær, ikke sirkulær.

1. Kor. 4,7

Som andre ledetekst møter Paulus første brev til korintermenigheten oss. Og han går rett på sak: «Strid i menigheten»
(1,10-4,21). Han forsøker å roe ned gemyttene. Vår perikope er
fra siste del av dette avsnittet, hvor han snakker om apostlenes
tjeneste. Han sier: Husk at «vi er tjenere og forvaltere av Guds
mysterier» (4,1a). «Hvem har satt deg høyere enn andre? Hva
annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor
skryter du som om det ikke var en gave?» (4,7).
Hva vi har eier vi ikke, men vi har bruksrett over og forvalter
det vi har. Slik sett er det illustrativt å bo på en tradisjonell
prestegård, slik jeg gjør. En vakker gård, med kuer og kalver i
fjøset ved siden av, stelt av et forpakter-par. Men vi eier ikke noe
av dette selv. Om Opplysningsvesenets fond bestemmer seg for å
selge gården, mister vi både husrom og forpakterjobben. Mange
skryter av Prestegården når de kommer på besøk. Og jeg takker
for rosen, men føler alltid behov for å si: «Ja, vi er heldige som
har denne prestegården i Eidskog.» For den er jo ikke min.
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Ifølge Norsk akademisk ordbok er forskjellen mellom det å
skryte og det å være takknemlig følgende: Skryt er «overdreven
positiv fremhevelse (av seg og sitt).» Å være takknemlig er «den
som føler takk; som føler (og viser) at man er takkskyldig.» Det
handler om to motgående bevegelser. Skrytet starter hos meg, og
handler om å fremheve sitt eget ovenfor andre. Takknemlighet
handler om å takke den andre for hva man selv har fått.
Etter vår lille lesetekst fortsetter Paulus: «Men dere er allerede
så mette! Dere er alt blitt så rike. Dere er blitt konger, men
uten oss!» (4,8) På en dag hvor vi feirer landet vi er så glad i, gir
Paulus oss et godt innspill om vår plassering i verden. Å være
konge på haugen krever også at man tar ansvar for de andre. At
vi løfter blikket og ikke bare sitter i vårt store hus, men ser at vår
forvalterjobb her på jorden ikke slutter når låven vår er full.

Luk. 17,11-19

I prekenteksten er vi med Jesus på hans vei til Jerusalem (9,5119,27). På denne veien skjer det mye, skal vi tro Lukasevangeliet.
Jesus holder sletteprekenen, han besøker venner som Marta og
Maria, han forteller lignelser og han helbreder. Når han reiser
gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea, møter han de ti
spedalske. Som oftest pleide karavanene fra Galilea å velge å reise
enten gjennom Samaria eller Perea. Jesus valgte en tredje vei,
midt mellom disse rutene.
Slik sett var det ikke rart at Jesus møtte de spedalske nettopp
her. Loven krevde at de spedalske holdt seg borte fra friske
mennesker, og at de skulle bo for seg selv, «utenfor leiren». Til
kjennetegn skulle de gå med istykkerrevne klær, de skulle ikke gre
håret og de skulle dekke til skjegget. Når de møtte noen, skulle de
gi seg til kjenne ved å rope «uren» (3. mos. 13,45-46). Som regel
slo spedalske seg sammen og bodde sammen (2. Kong. 7,3).
Da Jesus møtte de ti, ropte de noe annet. «Jesus, mester, ha
barmhjertighet med oss!» (17,13). De måtte ha hørt om Jesus på
forhånd, og om hans makt til å gjøre under. Jesus så på dem, og
bad dem gå og vise seg for prestene, slik Loven krevde (3. Mos.
14,3). Noen mener at Jesus gjennom dette prøvde deres tro, og de
tok ham på ordet.
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Så skjer underet på veien til prestene. Og en av dem snur på
hælene, kommer tilbake til Jesus og takker ham.
Hva så med de andre ni? Var ikke de takknemlig? Jo, det tror
jeg så absolutt! Kanskje de var så lykkelige opptatt med sin nye
situasjon at de helt glemte å takke ham som hadde gjort at de
hadde det slik. Men fordi den ene kom tilbake, fikk han høre
noe som de andre ikke fikk: Nemlig at hans tro hadde frelst ham
(17,19).
Et interessant spørsmål til denne teksten er: Hva slags følelser
settes i gang når vi mottar hjelp av denne karakteren, av
livsnødvendig hjelp? Takknemlighet, så visst. Men samtidig kan
den sette i gang andre type følelser. For hjelpen vitner også om
den hjelpeløsheten som mottakeren står i. «Jeg klarer ikke dette
en gang!», «så syk er jeg,» og så videre. Man er avhengig av
hjelpen man får, man er ikke selvstendig. Og det er en følelse de
fleste av oss ikke vil ha. «Jeg vil jo kunne klare meg selv!» Man
kan få en følelse av ydmykelse.
Men for samaritanen ble dette annerledes. Fordi han trodde!
«Din tro har frelst deg,» sier Jesus. Samaritanen får ikke
bare hjelp med sykdommen - han får også et svar på det store
trosspørsmålet. Han har funnet og er blitt overbevist om at Gud
lever og hjelper.
Slik sett har vi en fin overgang til dagens fortellingstekst,
lignelsene om «sauen som ble funnet igjen "og «sølvmynten som
ble funnet igjen» (Luk. 1-10). Fortellingsteksten gir oss eksempler
på hva som skjer når man vender om og gjør det Moses og Paulus
ber oss om. For ja visst kan alle av oss gå oss vill noen ganger.
Men det er aldri for sent å snu på veien og gå tilbake for å takke.
Og våger vi det, vil kvinnen og hyrden samle inn alle venner og
venninner til fest - for da er vi på rett kjøl igjen! Og vi kan kose oss
sammen, i fellesskapet med bunadskledde medmennesker.
Ha en velsignet nasjonaldag – fylt av mye glede, fest og is!
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Salmeseddel
De tradisjonelle på 17. mai:
755 Ja, vi elsker
757 Gud signe vårt dyre fedreland
759 Fagert er landet
844 No livnar det i lundar
Mer alternative salmer til dagens tekster:
854 No stig vår song, vår takk til Gud
851 På denne livets merkedag
371 Om alle mine lemmer
308 Nå la oss takke Gud
415 Alltid freidig når du går

Tekstgjennomganger

Ingrid Rian
sykehjemsprest Grefsenhjemmet
og prest i Vestre Aker prosti
ir385@kirken.no

99

5. søndag i påsketiden
19. mai 2019
1 Kong 8,12–13.27–30
			
eller Apg 11,1–18
Ef 2,17–22 		
Joh 17,6–11 		

Salomo ber for templet
(prekentekst)
Hedningene får vende om
Kristus er hjørnesteinen
Jesus ber for sine

Kong Salomos mektige tempel
For noen år siden var vi på besøk i Jerusalem, ei gruppe prester
fra Vestre Aker prosti. Vi fikk en omvisning i museet og langs
restene av tempelets murer. I museet fikk vi se Salomos tempel i
miniatyr, slik det engang hadde fremstått i all sin prakt. Etterpå
fulgte vi vår guide langs murene som fortsatt står. Noen av
steinene var gigantiske, den største var på 13,5 meter. Det meste
befant seg under bakkenivå.
Vestmuren er en del av den gamle støttemuren rundt
Tempelhøyden i Jerusalem, der både det første og det andre
tempelet sto. Også etter romernes ødeleggelse av tempelet i år
70, har Tempelhøyden vært regnet som jødenes hellige sted.
Vestmuren kjenner vi som klagemuren.
Den enorme støttemuren antas å være bygget i forbindelse med
Herodes den stores restaurering av det andre tempelet. Flere av
murens mange lag ligger fremdeles under bakken og når helt ned
til grunnfjellet. Bare de syv nederste lagene av muren, slik vi ser
den i dag, stammer fra det andre tempelets tid.
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Disse lagene består av enorme steinblokker, og noen av de er
over tolv meter lange og en meter høye. De aller øverste delene av
muren, som rager opp over selve Tempelplassen, ble bygget etter
at muslimene erobret byen i 638.
Jødene ser på Vestmuren som det eneste som er igjen av det
gamle tempelets fundament. Allerede i de første århundrene av
vår tidsregning, oppsto den rabbinske tradisjonen midrash, som
sier at dette er stedet der Gud alltid er tilstedeværende. Det er
her Jahve bor. Likevel var det først på 1500-tallet, da området
ble innlemmet i det Osmanske rike, at Vestmuren fikk noe av sin
nåværende betydning som jødenes viktigste bønnested. Utover
1800-tallet fikk muren også en sterk nasjonal betydning for
jødene, og stadig flere oppsøkte området.
Denne kirkeårssøndagen er prekenteksten hentet fra 1.
kongebok:
Da sa Salomo:
Herren har sagt at han vil bo i en mørk sky.
Men nå har jeg bygd deg en praktfull bolig, et sted der du kan
bo for alltid.
Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himlers
himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som
jeg har bygd! Vend deg mot din tjeners bønn og hans rop om
nåde, Herre, min Gud! Hør det ropet og den bønnen som din
tjener bærer fram for deg i dag. La dine øyne våke over dette
huset natt og dag, over det stedet der du har lovet at navnet
ditt skal bo. Hør de bønnene som din tjener bærer fram, vendt
mot dette stedet! Ja, hør bønnen om nåde som din tjener
og ditt folk Israel ber, vendt mot dette stedet! Hør dem i
himmelen der du bor, hør og tilgi!
Jeg er så glad for at det finnes sånne mennesker som Salomo. Som
har makt og vilje til å reise storslåtte og vakre bygg. Som ser for
seg hvor viktig det er for mennesket å være i et vakkert bygg.
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Et byggverk som kan bære mennesket i sin helhet, et byggverk
som kan kalles hellig, et sted der menneske kan møte Gud.
Kanskje dette høres svulstig ut. Men slik tenkte jeg da jeg
stod under bakkenivå, i tunnelen under Vestmuren, og så
dimensjonene av steinblokkene.
Jeg har vært heldig å vokse opp i nærheten av et lignende bygg,
domkirka i Nidaros. Og fortsatt i en alder av 50 dras jeg mot dette
bygget, og jeg kjenner når jeg nærmer meg at jeg nærmer meg
hellig grunn. Ofte kjenner jeg en letthet i kroppen, jeg finner både
hvile og trøst på samme tid, og jeg kjenner at i dette praktfulle
bygget kan jeg med lettelse være liten. Og jeg kan ta del. I møte
med salmesangen, musikken, preika, dåpslyset som tennes, å
knele ved høyalteret og motta brød og vin. Steingolvet er viktig for
meg: Jeg kjenner trygg grunn. Og jeg vet at her har mange vært
før meg. Den høye hvelvingen, lyset inn gjennom glassmaleriene,
alle de vakre figurene, hogd ut i kleberstein. Jeg tror på at det har
betydning hva vi omgir oss med.
Salomo ber Gud høre. Han forventer ikke, han ber. Kongen ber
på vegne av folket. Kongen bygger på vegne av folket. Men han
forventer ikke at Gud skal godta. Han ber om nåde. En konge som
er nesten allmektig utviser ydmykhet gjennom denne bønnen.
Det er fint, og et godt forbilde for oss. Til menighetens forbønn
velger jeg stadig den enkleste. Igjen og igjen. Den som er i tre
deler, en til Gud, en til Jesus, en til Den hellige ånd. Jeg orker
ikke disse lange, omstendelige bønnene som skal favne hele alt,
i minste detalj. Nei, så vil jeg heller hvile i den enkle bønnen for
familiegudstjeneste. Bønnen om Jesus, at han trengte venner, er
en god påminnelse til meg selv. Bønnen om Gud som skaper, den
blir en takk. Jeg trenger å takke. Å bli minnet om det.
Tilbake til Jerusalem. Vestmuren er jo et verdenskjent sted,
kalt klagemuren. Da jeg var der, tok muren imot både klage,
takksigelser og bønn. Og på plassen litt unna selve muren samlet
ungdommer seg til ringdans og sang. Småbarn løp omkring, de
voksne sto sammen i små grupper. I ly av dine vinger, Gud, tenkte
jeg.

102

Tekstgjennomganger

Søndagens lesetekster støtter opp om bønn på litt ulike måter. I
Efeserbrevet vil Paulus ta vekk skillet mellom hedninger og jøder,
eller bedre sagt som Paulus skriver det: for dere som var langt
borte og for dem som var nær. Det gode budskapet om fred er
forkynt og gjelder for alle. Paulus åpner og gir inngang for alle til å
bli en del av Guds familie. Han forsikrer at menigheten er helliget.
Bygningen Paulus beskriver skal styrke troen på tilhørighet,
kanskje gir det håp om trygg grunn?
Den andre leseteksten, fra Johannesevangeliet, har overskriften
Jesus ber for sine. Sjur Isaksen skriver i ”Ordet gjennom året”
(s. 111) om verbet ”å gi” didåmi, at det forekommer sju ganger i
denne teksten. Han kobler inn sjenerøsitet som kjennetegn ved
Gud. Og minner oss om nattverdordet: Kristi kropp, gitt for deg.
I gudstjenesten er sangen viktig. Da kan vi få brukt kroppen på en
måte vi ikke gjør så ofte. Vi lytter til musikken som veileder oss i
melodiene, vi kan berøres av noe vakkert eller vemodig i teksten
og vi kan bruke stemmebåndene både sterkt og svakt. Jeg liker å
ha en bibelsk salme mellom lesningene. Hvis ingen korgruppe kan
synge versene, kan kanskje du som liturg? Eller kanskje kantor?

Salmeforslag
854 No stig vår song
593 Her e det et lite barn som kommer (dåp)
927 Herre, til deg tar jeg min tilflukt/ 963 Min sjel lov Herren
(Bibelsk salme, teksten til versene finnes i den gamle salmeboka)
214 Han sto opp før dagen demret
650 Når vi undrast på om røystene
624 Må din vei komme deg i møte
623 Ingen er for liten til å se(nattverd)
618 Vi er et folk på vandring
829 Så stilt som berre vinden snur (utgang)

Inger Lise M. Guttormsen
sykehusprest ved Blakstad psykiatriske sykehus
inger.lise.guttormsen@vestreviken.no
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6. søndag i påsketiden
26. mai 2019
1 Kong 3,5–14
eller Apg 12,1–17
Ef 3,14–21 		
Matt 6,7–13 		

Et lydhørt hjerte
Peter og Rode
Bønn om styrke og innsikt
Vår Far

Til dagen og teksten

Det er bønnens dag i kirkeåret, og en dag da bønnens hvile, glede
anner, står i sentrum, skriver Olav Skjevesland i Det levende
vannet.
Bønnen Vår Far, som er dagens prekentekst, er en del av
Bergprekenen (Matt 5-7), der Jesus gir sine disipler en
undervisning i etikk, lærer dem om verdier, og lærer oss hvordan
vi skal behandle hverandre som likeverdige medmennesker.
Han holder frem idealer som ydmykhet, helhjertethet, og til og
med fullkommenhet. Som verdens lys skal disiplene skinne for
menneskene, så de kan se de gjerningene de gjør, og prise deres
Far i himmelen (Matt 5,6) soli Deo gloria - til Guds ære alene.
Like i forkant av dagens tekst får vi en påminnelse om at vi ikke
skal gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem.
Gud ser, og det holder. Videre lærer Jesus bort hvordan man skal
be, «ikke stå gatehjørnene for å vise seg for folk», men «gå inn i
rommet ditt og lukk døren og be til den Far som er i det skjulte».
I vers 7 -8 fortsetter han med oppfordringen om å be annerledes
enn hedningene, ikke med en oppramsing av mange ord. Det
greske ordet som brukes her er battologeo, som kan bety å prate
eller bable. Vi trenger ikke mange ord for å bli hørt, Gud hører og
vet før vi ber.
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Fra vers 9 kommer Vår Far, slik vi kjenner den. Tiltalen Vår
far i Himmelen kan ha paralleller til jødiske bønner, skriver
Skjevesland, og understreker dermed skriftets tilknytning til et
jødekristent miljø. Bønner, barmhjertighetsgaver og faste hadde
en viktig plass i jødisk fromhet. Oppfordringene til å være fromme
i det skjulte, som noe annerledes enn jødenes praksis, er kanskje
et hint om Matteus’ ønske om å utvikle en egen identitet for de
Jesus-troende jødene. Matteusevangeliet antas å være skrevet av
en jødekristen forfatter, og han skriver til jødekristne i et område
med en sterk jødisk bosetning. Man tror at evangeliet ble skrevet i
Antiokia og daterer det til en gang på 70- eller 80-tallet. Antiokia
ble et hovedsenter for de kristen i det første århundret, og hadde
samtidig en stor jødisk minoritet. (Studiebibelen)
Vår Fars første bønn oppfordrer til å hellige Guds navn, ord som
har røtter til GT Esek 38,23; 36, 23. I den andre bønnen møter
vi lengselen etter Guds rike, og bønnen om at dette må bli en
realitet. I den tredje bønnen ber vi om at det er Guds vilje som
må skje på jorden som i himmelen, og den viser tilbake til de
foregående bønnene, og til Jesu bønn i Getsemane Matt 26,42. I
den fjerde bønnen møter vi omsorgen for mennesker behov for
mat for kropp og sjel. Den femte bønnen løfter frem tilgivelsen;
den tilgivelsen Gud gir oss når vi ber om det, og den tilgivelse
vi oppfordres til å gi hverandre. I den sjette bønnen ber vi om
å ikke komme i fristelse. Ordet som brukes, periasmos, kan
romme andre betydninger, som en prøvelse som skal bestås,
jfr. 1 Pet 1,6; Jak 1,2 som handler om prøvelser i endetiden. Den
syvende bønnen, «men frels oss fra det onde», utgjør en naturlig
avrunding av hele bønnen. Denne siste delen av bønnen finnes
ikke i de eldste håndskriftene, og ble muligens lagt til da bønnen
ble brukt i gudstjenesten. Jfr. 1.Krøn 29.11. (Skjevesland, Det
levende vannet)

Bønner å be

Troende mennesker har til alle tider bedt sine bønner, ved hjelp
av tradisjonens ulike tidebønner, liturgier, bønnekranser, salmer
og Bibelske tekster. Vi har formulert bønner med egne ord, som
utrykker følelser og tanker, takk og klage. Når ordene er vanskelig
å finne, finner bønnen andre uttrykksformer. Noen ganger
gjennom gråt, skrik, et barns armer som strekkes mot en voksen,
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sang, dans og musikk. Andre ganger i stillhet, ved å tenne
lys, legge en stein ved et alter, legge ned roser, skrive lapper,
tegninger, eller feste knuste glassbiter på et håpstre, slik det
gjøres ved Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep.
Jesus selv hadde en bønnepraksis; i tempelet, oppe i fjellene eller
andre steder i naturen, alene. Noen ganger i stillhet, andre ganger
i ropende i dødsangst, med behov for å ha noen hos seg som
kunne orke å våke og holde ut sammen med ham.
De tre tekstene for denne søndagen gir oss eksempler på bønner
vi kan be.
«Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og
skille mellom godt og ondt,» ber kong Salomo i dagens tekst fra
Det gamle testamentet.
Bønnen om et lydhørt hjerte har jeg ofte behov for å be i min
hverdag som prest i psykiatrien. Både i møte med meg selv, og
noen ganger egne kaotiske tanker om tvil, eller ved veivalg for liv
og tjeneste. Fremfor alt trenger jeg å be om lydhørhet i forkant av
møtene med dem jeg skal være sjelesørger for. Jeg har erfart noe
om hvor sårbart og vondt det er når den som skal lytte ikke klarer
det, fordi tankene eller følelsene er andre steder enn akkurat her
og nå, hos den som skal få være i sentrum. Det kan skape sår som
noen ganger bekrefter tidligere avvisning, som gjør vondt verre,
som rokker ved tilliten til både sjelesørgeren og Gud. Når det er
for mye støy i vårt eget indre klarer de færreste av oss å romme
andres tanker og følelser.
I sykehushverdagen, med sterke fortellinger, følelser og
lidelse, opplever jeg at tid til stillhet med bønn og refleksjon er
nødvendig. Hvis jeg ikke kunne dele og legge bekymringer hos
Gud, hadde jeg kanskje ikke tålt så mye som jeg gjør.
Så det er ikke bare i møte med mitt eget og andres liv jeg trenger
bønnen om lydhørhet, men også i møte med Gud og teologien.
Jeg trenger å være lydhør for de ressursene jeg finner i stillheten
for Guds ansikt, og i teologien som kan gi både kraft, visdom og
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kunnskap, og gjennom det bidra til å sette eget og andres liv i
perspektiv. Vi er unike mennesker skapt i Guds bilde, av en Gud
som hele tiden skaper i oss og i verden, også i dag. En Gud som
alltid er lydhør for sine skapninger.
Ef 3, 14-21 beskriver en bønn som kanskje på sett og vis
også handler om lydhørhet, eller oppfordrer til lydhørhet og
nysgjerrighet for Guds storhet, og hva vi faktisk har del i. Alt
det vi her i denne verden ikke helt fatter rekkevidden av. Disse
og andre ord fra efeserbrevet kan vi finne igjen blant annet hos
Ignatius, og dermed også hos retreatbevegelsens tidebønner og
meditasjoner.
Herrens bønn, Vår Far. Bønnen som Jesus gav disiplene sine,
og som har en viktig plass i våre ritualer, liturgier, og i våre
lønnkamre.
Jeg er voksen nok til å ha lært den på skolen. Hver mandag i
første time, og hver fredag i siste time, måtte vi stå ved pultene
våre på Evje Barneskule, og be Fader Vår. Den rammet inn
skoleuken vår, slik den rammer inn livet vårt når den lyder ved
dåpen og gravferden. For meg har den blitt en bønn å holde
fast i når livet røyner på, når Gud føles fjern og det ikke finnes
andre ord. En bønn jeg kan be og ha tillit til, og som gir meg
en undrende visshet om felleskap med mennesker i store deler
av verden, som ber den samme bønnen. Bønnen som på sitt vis
rommer alt vi trenger å be om og for.
Som sykehusprest på døgnvakt også i somatikken, opplever jeg
at Vår Far er den bønnen mange etterspør når de vil at presten
skal be en bønn for dem. «Jeg syntes han skulle få et Fader Vår
med seg på reisen, jeg er ikke troende selv, men min gamle far
var det, og jeg syntes det var det minste jeg kunne gjøre for ham».
Omtrent sånn kan det høres ut når «bestillingen» kommer. Så
står vi der, noen ganger både pårørende og ansatte, ved den
døende eller allerede dødes seng, bøyer hoder, folder hender og
ber sammen ordene de tilstedeværende ofte kan, selv om ikke
alle er troende, eller kanskje tror på noe helt annet. Ofte forløser
bønnen gråten, slik nærvær av det hellige noen ganger kan gjøre
med oss.

6. søndag i påsketiden
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I møte med mennesker i psykiatrien har jeg lært at Vår Far kan
vekke uro, og forsterke psykosens mange ganger skremmende
forestillinger. Andre ganger opplever jeg at det nettopp er denne
bønnen som kan gi noen en kjærkommen pause når angsten
herjer, eller den kan gi den grandiose maniens favntak en
korrigerende påminnelse om at Gud tross alt er større enn oss
mennesker.
Kanskje visste han det, Jesus, hvilken betydning bønnen Vår Far
skulle få, og at mennesker til ulike tider ville lære seg bønnen
utenat og bruke den i sine gudstjenester og for seg selv, i møte
med liv og død. Kanskje gav han denne bønnen til disiplene,
ikke bare for å gi dem en oppskrift på hvordan be til Gud, med
ydmykhet uten å falle for fristelsen til å fremheve seg selv og sin
egen fortreffelighet overfor Gud eller medmennesker, men fordi
han visste at vi trengte en slik konkret bønn å holde fast i. En
bønn som gjennom både dåpen og utenatlæringen har festet seg
på vår panne og i vårt hjerte.

Salmer til dagen
555 Gud riv oss ut av tidens jag
416 Du Far og Herre du som rår
677 En bønn er gjemt i hjertelagets rytme
678 Vi rekker vår hender frem
674 Pris være Gud
624 Må din vei komme deg i møte
586 Fylt av glede (ved dåp)
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Kristi himmelfartsdag
torsdag 30. mai 2019
Apgj 1,1-11 (alternativet fra GT er 1 Sam 2,1-9)
Ef 1,17-23
Joh 17,1-5
Liturgisk farge: Hvitt

Kristi Himmelfart
– en gledesfest i kirkeåret
Kristi himmelfartsdag er fortsatt helligdag i Norge. For mange er
samtidig forestillingen om en fysisk «himmelfart» fjern. Troen på
en slik hendelse synes å bygge på et annet verdensbilde enn det vi
har i dag. Det er også få tradisjoner knyttet til denne dagen.
Å berøre en slik «grunnstemning» ved innledningen av prekenen
kan være et naturlig startpunkt. For hva er det vi egentlig tror
på når vi bekjenner at Kristus fór opp til himmelen? Vi tror ikke
lenger på et lagdelt verdensbilde med en fysisk himmel som
en egen etasje over jorda som Jesus for opp til. Men vi kan tro
på «himmelfarten» likevel. Både som fysisk erfaring: Jesus ble
virkelig borte for disiplenes øyne idet han forsvant opp i skyen. Og
som åndelig virkelighet. Det skjedde noe teologisk signifikant da
Jesus avsluttet sin tid på jorda. Himmelfarten er et plastisk bilde
på hvordan Jesus forlater vår virkelighet begrenset av tid og rom
og blir «tatt opp» i en evighetens virkelighet som sprenger våre
kategorier og vår forestillingskapasitet.
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Tekstvalg

Før vi går videre med refleksjoner rundt himmelfarten, kan det
være et poeng å avklare hvilke tekster som skal brukes nå i tredje
teksterekke. Selve kjernefortellingen på Kristi himmelfartsdag er
naturlig nok Apostlenes gjerninger (1,1-11). Siden den ikke er en
evangelietekst må den finne seg i å konkurrere med en av de to
andre tekstene. Det gjør den i alle tre tekstrekker. Jeg tror det kan
være klokt å lese denne fortellingen, selv om vi dermed mister den
vakre og spennende lovsangen til Hanna her i tredje rekke (1 Sam
2,1-9). Men nettopp fordi selve himmelfarthistorien er så viktig,
mener jeg det kan være godt å høre den lest i gudstjenesten.
Gjerne hvert år. Vi skal la denne teksten klinge med mens vi
fokuserer på dagens prekentekst som er hentet fra Joh 17.

Johannes 17

Joh.17 er en stilisert poetisk bønn som i sin form og sitt innhold
reflekterer oppslaget i Johannesevangeliet, prologen i kapitel 1.
Her i kap 17 er det Logos, Ordet, Jesus selv som uttrykker seg,
personlig og følelsesladet, før han nå skal inn i påskens store
dramatiske dager. Bønnen har en klar struktur. Jesus ber først
for seg selv i lys av det som nå ligger foran ham. «Far, timen er
kommet»! (v.1). I vers 9 begynner en ny sekvens hvor Jesus ber
for dem «som du har gitt meg», og deres fellesskap og liv etter at
han er tatt opp i «herligheten». Og i vers 20 utvides bønnen til
også å gjelde dem «som gjennom deres [disiplenes] ord kommer
til tro på meg», altså kirken.
At denne bønnen fra kirkefedrenes tid er blitt kalt Jesu
«yppersteprestelige bønn» er ikke merkelig. Han ber, som
ypperstepresten for folket. Bønnen er fylt av store teologiske
poeng. Den må reflektere bønn, slik Jesus ba. Disiplene har
opplevd innersiden av Jesu herlighet. Hans innerste tanker og
følelser, både i sitt forhold til Gud, til sine disipler og til kirken,
er uttrykt i meditativt bønne- og lovprisningsspråk. Vi registrerer
i vårt tekstavsnitt et mulig overspill inn i teksten fra en liturgisk
bønnetradisjon som henter inspirasjon fra Jesus selv. Det skjer
når førsteperson blir omgjort til tredjeperson: «Og dette er det
evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har
sendt, Jesus Kristus.», (v.3)
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Nøkkelord: Herlighet

Herlighet er et hovedbegrep hos Johannes. Det brukes hele fem
ganger i disse fem versene. Det var også et hovedtema i prologen:
«Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn
har fra sin Far, full av nåde og sannhet». (Joh 1,14) «Ordet
som har tatt bolig iblant oss» har latt Guds herlighet bli synlig
i verden. Den fasen nærmer seg nå slutten. Jesus vet at han
går lidelse og død i møte. Men det betyr ikke at herligheten tar
slutt. Det er omvendt. Døden og nederlaget river nemlig ikke
herligheten i stykker. Herligheten blir tvert imot tydeligere,
sterkere. Jesu lidelse og død knyttes sammen med oppstandelsen.
Gjennom lidelsen og døden fullfører Jesus «den gjerning du ga
meg å gjøre», (v.4), og så ber han om å bli ført tilbake til «den
herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til», (v.5). Dette
er høy kristologi!

Johannesevangeliet og himmelfarten

Det går an å se himmelfarten som et visuelt og konkret uttrykk for
«tilbakeførelsen» til Gud. Det er dog viktig å påpeke at Johannes
ikke har med en slik konkret himmelfartsfortelling blant det
han har valgt å ta med av alt «Jesus har gjort» (Joh 21,25).
Evangeliets siste fortelling er åpenbaringen av den oppstandne
Jesus ved Tiberiassjøen (Joh 21). For disiplene hadde det vært en
dårlig natt. Det ble ikke noe fisk. Da morgenen kom sto en mann
på stranden. Han ba dem legge ut på nytt og kaste garnet på den
andre siden. Det ble storfangst mot alle odds. Det ble et sterkt
måltid rundt bålet på stranden da de skjønte at det var Herren
som var sammen med dem. Og det avsluttes med at Jesus tre
ganger spør om Peter elsker han. Peter bekrefter det og får ansvar
for å fø lammene, og en siste formaning: «Følg meg!», (21,19).

Himmelfart og misjonsoppdrag

Den siste avsluttende opplevelsen med den fysiske himmelfarten,
slik den fortelles i Apg 1, gis ikke egen signifikans hos Johannes,
men det er ingen tvil: Også her dreier det seg om en tilbakeførelse
til Gud som setter en grense for Jesu fortsatte virke blant
disiplene. Oppdraget er fullført når han overgir oppgaven til Peter
og de andre disiplene. Slik det også er i Matteus, der Jesus møter
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disiplene på det avtalte fjellet i Galilea og avslutter med å gi dem
misjonsbefalingen, (Mt 28,16-20/Mk 16,15-20). I følge Luk finner
denne avskjeden med misjonsoppdraget sted på veg mot Betania,
altså rett utenfor Jerusalem! Hvor Jesus løfter hendene og
velsigner dem. «Og mens han velsignet dem skiltes han fra dem
og ble tatt opp til himmelen», (Luk 24,44-52). Det er ingen tvil
om at disiplene i denne opplevelsen har sett Jesu herlighet, for
«de falt på kne og tilba ham» før vendte tilbake til Jerusalem «i
stor glede». Og «siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud».
Alle forskjeller i tekstene om himmelfarten samles dypest sett i
Johannes sitt begrep: Herlighet. Himmelfarten bekreftet hvem
Jesus er, selv uten fortellingen om den fysiske himmelfarten.
Himmelfarten forutsetter en spredning av evangeliet.
Himmelfarten er begynnelsen på en herlighetens tid for kirken.
En misjonens tid – på veg mot den store herligheten da Jesus skal
komme igjen for å skape det fullkomne herlighetens rike.

Mens vi venter

Hos Lukas er det et viktig poeng for disiplene å være i Jerusalem.
For det er her den neste bekreftelsen på herligheten skal komme,
«om noen få dager». Da skal disiplene bli døpt med Den hellige
ånd», lover Jesus (Apgj 1,5). «Noen få dager» skulle vise seg å
være de ti dagene som var igjen før den neste store festdagen
i Jerusalem: innhøstingsfesten, eller ukenes fest, eller altså 49
dager etter påske, eller med andre ord den femtiende dagen, som
ut fra gresk språkbruk ligger til grunn for vår betegnelse: pinse.
Det er ikke noe poeng å fokusere for mye på pinsen i en preken på
Kristi himmelfartsdag. Men det er et viktig ord Jesus bruker i sin
bønn, det er verbet «å kjenne» i sitatet ved tok med ovenfor: «Og
dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og
ham du har sendt, Jesus Kristus», (Apg 1,3). «Å kjenne» betyr i
en bibelsk sammenheng ikke bare å kjenne til eller å kunnskap
om. Det betyr også å ha fellesskap med, ja, det kan faktisk brukes
om det mest intime forholdet mennesker kan ha seg imellom. Det
spennende i dagens tekstutvalg er i denne sammenheng de vakre
versene som er tatt fra Efeserbrevets første kapitel. Her kobles
herligheten sammen med Åndens gaver. Det er også ord hentet fra
en bønn, la oss for enkelhets skyld forutsette at det er Paulus som
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skriver: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens
Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere
lærer Gud å kjenne» (Ef 1,17). Det fører over i en bønn som så
absolutt hører hjemme på en Kristi himmelfartsdag: «Må han gi
dere lys til hjertets øyne, så dere kan få innsikt i det håp han har
kalt dere til» (Ef 1,18). For herligheten vi møter i Jesus Kristus
skaper lys i hjertet og håp ikke bare om det evige liv på den andre
siden av dødens grense eller ved tidens endelig slutt, men også
som et nærvær av denne i dagens virkelighet. Foreløpig som en
skjult skatt, gitt til kirken, som er Kristi kropp «fylt av han som
fyller alt i alle» (Ef 1,23).
Jeg har ingen vanskeligheter med å tro på Kristi oppstandelse.
Om det skjedde på et fjell i Galilea, eller på Oljeberget utenfor
Jerusalem, blekner i forhold til den herligheten som møter meg
i kirkens budskap om den korsfestede og oppstandne Jesus
Kristus, han som sprenger alle våre forestillinger om det evige
liv. Kristi himmelfart er en viktig festdag i kirkens årshjul! For på
denne dagen kan vi tale høyt og tydelig om at Gud «reiste Kristus
opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over
alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over
alle navn som nevnes kan» (Ef1,20). Mens vi venter på den store
herlighetens dag, synger kirken sitt Halleluja!

Salmer
Kristi himmelfartsdag er en festdag i kirkeåret. Den er fylt av
forventing og glede. Det bør preget salmevalget fra inngang til
utgang. Her er mitt forslag:
222: Kristus konge du regjerer
532: Guds kirkes grunnvoll ene
372: Når kristne kved til ære
695: Rop det ut med hjertets jubel
219: Jeg ser deg, O Guds Lam, å stå
482: Deg å få skode er sæla å nå
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Dagens bønn
Allmektige Gud, du har opphøyet din Sønn Jesus Kristus og satt
ham ved din høyre hånd. Vi ber deg: Gi oss din Ånd, så vi kan
forkynne evangeliet for alle folkeslag, inntil Kristus kommer
igjen og gjør alle ting nye, han som med deg og Den hellige ånd
lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Marte Holm Simonsen
teologistudent
og redaksjonssekretær i Nytt norsk kirkeblad
martesimonsen@gmail.com
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Søndag før pinse
2. juni 2019
1 Kong 19,3b–13
eller Apg 24,10–21
1 Joh 5,6–12 		
Joh 16,12–15 		

Herren åpenbarer seg
Paulus' forsvarstale
Ånden er sannheten
Når sannhetens Ånd kommer

«Stå opp og spis!
Ellers blir veien for lang for deg.»
Ofte synes jeg det er mer å preke om i den gammeltestamentlige
teksten enn i evangelieteksten, og slik er det også denne
søndagen. Teksten fra 1. Kongebok har både ytre og indre
dramatikk, og det er stormfullt på flere måter. Det er så mye å
ta tak i i denne teksten at vi er nødt til å snakke om den. Denne
søndagen møter vi profeten Elia. Han har nettopp fått fire hundre
og femti av Baals profeter drept, og han er på flukt fra kongens
Baal-dyrkende kone Jesabel. Deretter starter vår perikope. Og nå
er Elia ordentlig lei av å være profet. Vi vet godt hvor langt Elias
kollega Jona reiste for å unnslippe profetkallet; han forsøkte å
flykte til Tarsis, verdens ende. Men Elia orker ikke å prøve å flykte
fra Gud. Han sier rett ut: «Nå er det nok, Herre! Ta mitt liv! For
jeg er ikke bedre enn fedrene mine.»
Jeg blir grepet av enkeltheten i bønnen hans. At han er så lei at
han ber Gud om å ta livet av ham. Jeg tenker tilbake på samtaler
jeg har hatt med forskjellige mennesker som er lei av å leve, på
grunn av fysisk eller psykisk sykdom. Det sitter langt inne for
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de fleste å snakke om. Man går gjerne rundt grøten, prøver å
avdramatisere det, og kanskje er det først på et direkte spørsmål
man svarer at joda, jeg har tenkt på selvmord. Ofte har man
ønsket å snakke om det lenge, men skammen stopper en.
Min egen generasjon er kjent for å vitse med selvmordstanker.
Det er mange grunner til det: Høyt prestasjonspress, mørke
fremtidsutsikter; et presset arbeidsmarked og faretruende
klimaødeleggelser. Vi har mye å leve opp til, mye å bekymre oss
for. I noen sosiale medier er selvmordstanker og dødslengsel
nesten stuerent å vitse om. «Eksamen i morgen. Håper jeg blir
påkjørt av trikken.» Det er ofte vanskelig å vite hva som ligger bak
dette, om det er seriøst ment eller bare et ønske om å sjokkere.
Men ingen spøk uten alvor. Og det er bedre å spørre én gang for
mye enn én gang for lite om det ligger alvor bak.
Folk takler problemene sine på forskjellige måter. Elia ber Gud
om hjelp, og så legger han seg ned under en gyvelbusk og sovner.
Og Gud hører Elia, men ikke på den måten Elia så for seg. Gud
sender en engel med mat til Elia. Engelen vekker ham to ganger,
og begge gangene ber han Elia om å spise.
Jeg tenker på tenåringen som har vært deprimert lenge, og som
en dag orker ikke å stå opp om morgenen. Depresjonen tar alle
kreftene, og selv det å reise seg fra senga for å spise frokost blir
plutselig et uoverkommelig prosjekt.
De gangene livet blir tungt nok, tror jeg at vi alle trenger en
engel. Noen som kommer til oss og får oss til å stå opp og spise.
Noen som minner oss på hvorfor vi skal spise, selv om livet
virker håpløst. «Stå opp og spis! Ellers blir veien for lang for
deg,» sier engelen. Vi må passe på å ta vare på oss selv og våre
grunnleggende behov. Om vi ikke har et like konkret kall som
Elia, har vi like fullt kall og oppgaver her i verden som vi trenger
krefter for å kunne utføre. Engelen minner Elia på at Israel har
bruk for ham som profet. Han må ut og gå. Og kanskje er det
nettopp det vi trenger for å komme oss opp av senga og ut av en
depressiv episode; påminnelsen om at noen der ute trenger oss.
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Elia reiser seg opp fra under gyvelbusken, og han går i førti dager
og førti netter til Guds fjell Horeb. Der legger han seg og sover i en
hule, og Gud spør ham om natten: «Hvorfor er du her, Elia?» Og
Elia må selv liste opp hva han holder på med og hvilke problemer
han har, selv om Gud vet det allerede. Kanskje Gud spør Elia om
dette for at han skal føle seg hørt og sett? Gud fortsetter: «Gå
ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå
forbi!», sier Gud. Og så kommer tegnene, først på Guds styrke,
og deretter på noe annet. Foran Herren kom en stor og sterk
storm som kløvde gjell og knuste klipper, men Herren var ikke i
stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke
i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i
ilden. Etter ilden – lyden av skjør stillhet.
«Hvorfor er du her, Elia?» spør Gud igjen. Det er et ganske
eksistensielt spørsmål, enten det kommer fra Gud eller fra vårt
eget indre. Kanskje vi bør undre oss sammen med Elia. Hva er
oppdraget vårt her på jorda, hva er vi kalt til? Hvor er vi egentlig
akkurat nå, og er det kanskje et annet sted vi heller bør være? Når
livet butter imot, er det ekstra viktig å stoppe opp og gjøre opp
status over situasjonen. Kanskje må vi lytte lenge før vi hører den
lille stemmen som sier at det er på tide å bryte opp fra en usunn
livssituasjon. Si opp en jobb man blir utbrent av, bryte ut av et
skadelig forhold, endre en livsførsel som ikke fungerer. Kanskje
vi må trekke oss tilbake under gyvelbusken og kjenne på at vi
ikke holder ut lenger. Kanskje må det en mørk storm til før vi
orker å ta avgjørelsen om å bryte opp. Men etter stormen, etter
jordskjelvet og ilden, så kommer den skjøre stillheten. Og hvis vi
tør å lytte til denne stillheten, hører vi kanskje hva som er riktig
vei for oss videre. For det er i stillheten Guds stemme gjemmer
seg.
Evangelieteksten er ikke like mørk, men har fortsatt et pregnant
alvor over seg, pakket inn i gåter. Jesus sier: «Ennå har jeg mye å
si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd
kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.» Kanskje er
linken mellom disse tekstene at man ikke klarer å bære det man
gjerne skulle ønske man kunne bære. Men så finnes det likevel
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håp, selv om vi ikke ser løsningen akkurat nå. Slik Herrens engels
viser Elia hva han skal gjøre videre, lover Jesus at sannhetens
Ånd skal veilede oss til hele sannheten. Selv om vi ikke forstår det
akkurat nå, vil det komme en tid hvor alt blir klart for oss. Hold
ut!
Epistelteksten fra 1. Johannesbrev kan også tas tak i. Et
hovedtema er å vitne og å bære vitnesbyrd, et tema som går
gjennom alle de tre tekstene. Ånden, vannet og blodet vitner,
og disse tre samstemmer, ifølge teksten. Dagens episteltekst
og evangelietekst handler begge først og fremst om Ånden, og
det ligger ærlig talt litt utenfor min kompetanse. Den Hellige
Ånd føles ofte som en abstrakt størrelse inn i den ukarismatiske
protestantiske konteksten jeg er vant med. (Les gjerne Åste
Dokkas kommentar Tro uten fyrverkeri, Vårt Land 20.02.18).
Hvis du også synes det er litt vanskelig å finne en inngangsvinkel
til dette, har jeg likevel et tips: Denne perikopen er også opphavet
til salmen Kristus kom med vann og blod. Hvis du har dåp denne
søndagen, er dette en ganske spenstig dåpssalme, både i tekst og
melodi. Kanskje har tekstene og salmen nok knagger til at vi får
hengt opp denne teologien og pakket den ut for menigheten. Og
hvis det fortsatt ikke går, finnes det trøst i tredje vers. Her kaster
selv Petter Dass inn håndkleet og innrømmer at det er enkelte
ting vi aldri får svar på, men som Gud nok har en plan med. Jeg
lar ham få siste ord: «Men at Ånden gjør med vann hemmelig
forening, slikt går over all forstand og fornuftens mening. Gud det
så vil have, Gud det så vil lave. Hvorfor skulle jeg og du inn i Guds
lønndom grave?»

Salmeforslag
416 Du Far og Herre, du som rår (inngang)
579 Kristus kom med vann og blod (dåp)
319 Lær meg å kjenne dine veie (mellom lesninger)
353 Di rettferd er min bunad (etter preken)
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme (nattverd)
854 No stig vår song (utgang)

Kari Mangrud Alvsvåg
prost i Sarpsborg prosti, Borg bispedømme
prosten@sarpsborg.com
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Pinsedag
søndag 9. juni 2019
1 Mos 11,1–9 		
Apg 2,1–11 		
eller Rom 5,1–5
Joh 14,23–29

Tårnet i Babel
Ånden blir gitt
Guds kjærlighet utøst ved Ånden
Løfte om Ånd og fred

Med trosopplæringsreformens inntog i Den norske kirke, lærte vi
å snakke om pinsedag som kirkens fødselsdag. Det ble ballonger
og bursdagssang og pølsefester og bursdagsmuffins. Det er
fint! Og særlig fint er det at også pinsen får oppmerksomhet i
gudstjenester og andre arrangement der det er mange barn til
stede. Her i Sarpsborg blir alle barna i barnehagene i byen invitert
i kirkens bursdag, og sammen med pinsekirken i byen arrangerer
vi en stor pinsefest for barna.
Men hva skal vi gjøre med pinsedagsgudstjenesten? Julen
har sine fantastiske tradisjoner med et automatisk stort
gudstjenestebesøk, påsken har sitt gedigne drama, der alter
og kirkerom preges av mørke og lys, men så er det pinsen da.
Når den kommer er det blitt vår; ja, i år er det endog tidlig
sommer, og båtliv og hagearbeid frister selv den mest trofaste
gudstjenestegjenger. Pinsedagsgudstjenesten risikerer å bli en noe
trist affære.
Men tekster og salmer knyttet til pinsen fordrer i sannhetens navn
en fest! Så kanskje skulle vi ta fram ballongene og bursdagssangen
i høytidsgudstjenesten også? Og bytte ut kirkekaffen med pølser i
vaffel? (En høyt skattet Østfold-tradisjon!)
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Tekstene inviterer til feiring og fest, og selv er jeg blitt så
begeistret for fortellingen om tårnet i Babel. Der hører vi om
en menneskehet som er blitt stor og mektig, der alle forstår
hverandre fordi de snakker samme språk. Så slår de seg ned i en
bred dal, og de bestemmer seg for å organisere seg godt, slik at de
kan bygge et tårn som når opp til himmelen, og skaffe seg et navn
så de ikke blir spredt ut over hele jorden.
Jeg har pleid å lese denne fortellingen som en fortelling om
menneskenes forsøk på å selv bli Gud, på å ta Guds plass. Og at
Gud straffer menneskene med å forvirre språket deres og gjøre
det umulig å samhandle. Ofte har jeg tenkt at det er underlig at
det med ulike språk blir brukt som straff. Det er jo så gøy med
språk! Rabbiner Jonathan Sacks åpnet heldigvis øynene mine
for en annen lesemåte, som etter hvordan jeg forstår rabbineren,
er en veletablert forståelse blant jødiske skriftlærde: At synden i
fortellingen om Babels tårn er at noen vil begrense mangfoldet.
Noen vil tvinge menneskene til å gå i takt, til å stille seg i rekken
sin og bli lik de andre. Synden er at alle skal tvinges inn i det
samme, og at alle skal ta del i den samme aktivitet, at alle skal
bli like. Synden er forsøket på å begrense mangfoldet og ta fra
menneskene frihet.
For Guds skapervilje er at menneskene skal ta hele jorden i
bruk, og at menneskeheten skal være mangfoldig. Ja, ulikhet
og mangfold er skaperverkets bestemmelse. Gud så på alt det
han hadde gjort, alt det rare, merkelige, fine og vakre, og tenk,
Gud syntes det var svært godt! De ulike språkene som Gud
gav til menneskene, var ikke en straff, men det var en måte å
sikre at ulikhet består, at mangfold består, at ingen skal tvinge
menneskene til å være like.
Historien viser oss at når mangfold blir truende og noe som skal
motarbeides og utryddes, da skjer de store katastrofene. Hitlers
kompromissløse bestemmelse om å samordne hele verden er
kanskje det sterkeste beviset på dette. Utviklingen av raseteoriene,
viljen til å drepe alle som ikke passet inn i idealet, den brutale
klappjakten på alt som skilte seg ut fra det ariske, forteller om
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hvor galt det går når mangfold blir truende og noe som skal
bekjempes. Og her er det mange eksempler å ta av. I Europa og i
Norge i dag, opplever vi igjen at ulikhet blir oppfattet som farlig
og skaper frykt som fører til at noen vil begrense andres frihet. Vi
må stå opp for friheten til mangfold!
I teksten fra apostlenes gjerninger har det blitt viktig for meg
å understreke at teksten ikke skriver at alle forstod det samme
språket, men at alle hørte evangeliet forkynt på sitt eget morsmål.
Et nytt eksempel på at Gud er frihetens Gud som ønsker mangfold
og som har skapt oss til å være forskjellige. Og implisitt i dette
opplever jeg at vi blir minnet om at vi skal verne om mangfoldet,
ikke om enigheten. Å få evangeliet forkynt i et språk vi forstår,
kan også bety at det kommer til den enkelte i den innpakning
som den evner å ta i mot. Det kan like gjerne være i form av gode
gjerninger som det er med ord. (Jfr. sitatet som ofte knyttes til
Frans av Assisi: «Vi forkynner evangeliet, om nødvendig med
ord.») Mangfoldet utfordrer også kirken til å være flerspråklig i
sitt virke.
Dette fører meg til prekenteksten og Jesu egne ord om at Gud
er større. «… jeg går til Far, ... Far er større enn jeg» (vers 28).
Dette Jesus-ordet er et av flere skriftsteder som førte frem til det
latinske uttrykket: «Deus semper Major». Uttrykket finnes blant
andre hos Augustin, Anselm av Canterbury og Ignatius av Loyola.
Og det er valgspråket til erkebiskop Antje Jackelén i svenska
kyrkan. Hun skriver i sin bok «Gud er större»:
På den ene siden skaper kunnskapen om at Gud er større enn
våre beste prestasjoner og våre verste tabber mulighet for å
senke skuldrene og le litt. På den andre siden beskytter den
samme kunnskapen oss mot skråsikkerhet og skaper en sunn
ydmykhet: Gud er større enn alle forestillinger om Gud, og
dagens svar kommer til å testes på morgendagens spørsmål.
(Jackelen, Antje, Gud er större, s.11. 		
			Skribentens oversettelse.)
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Pinsedag er en dag for å feire mangfold! Gud skaper mangfoldig,
og derfor er vi en mangfoldig menneskehet. Slik er det ment å
være, og det er en gave til oss alle. Gud er større enn vi kan ane,
og derfor trenger vi ikke frykte ulikhet, men vi kan glede oss
over mangfoldet, både meningsmangfoldet, mangfoldet i tro, og
mangfoldet i skaperverket.
Så kanskje vi skal bytte ut pølsene også, og få med oss en større
bredde av byens befolkning og invitere til mangfoldsfest på
pinsedag? Med musikk og mat fra alle verdens hjørner, og klær
som forteller at vi er forskjellige?
Festlig, mangfoldig pinse ønskes!

Salmeforslag
235 Kved opp Guds folk (fra Norge)
519 Wa wa wa Emimimo (fra Nigeria) eller
955 Du sender ut din Ånd
977.4 Halleluja-kor (slavisk)
393 Cantai ao Senhor (fra Brasil)
620 Hellige mysterium(fra Filippinene)
232 I all sin glans nu stråler solen (fra Danmark)

Margrete Kvalbein
daglig leder i Korsvei-bevegelsen, teologistudent
marg@margogbein.no
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2. pinsedag
mandag 10. juni 2019
2 Mos 17,1–7
Apg 15,1–11
Joh 7,37–39

Vann av klippen
Apostelmøtet om folkeslagene
Elver av levende vann

Pinsetida er en jubel - særlig i skandinaviske kirker. Våren vipper
over mot sommer, tekstene handler om ånd og liv og kraft, og
fortellingene som fortelles er fulle av forunderlige hendelser og
bilder.
2. pinsedag er likevel ikke den enkleste dagen i kirkeåret.
Langhelger i den lyse årstida er ikke den letteste tida til å samle
folk rundt fordypning i Guds ord. Mange velger seg heller reiser
og uteliv til å feire den lyse tida. Årets tekstrekke gir likevel god
grunn til å holde feststemningen oppe, særlig fordi de er saftige, i
ordets rette forstand. Det handler om vann.
Lesetekstene handler imidlertid vel så mye om konflikt, og om
ulike veier til å løse konflikter. Jeg velger i denne gjennomgangen ikke å analysere konfliktlinjene og deres teologiske
virkningshistorie, men å legge vekt på de sidene ved tekstmaterialet som snakker til den sanseligheten som årstiden
inviterer til. Ikke minst er salmeforslagene mine prega av årstiden
som hører pinsetiden til.

Å lese med hele kroppen

Som predikant med lang fartstid som danser i kirkerom, har jeg
bestemt meg for å ta med meg jakten på «kroppen i teksten» i
møte med enhver gudstjeneste. Det kan arte seg på litt ulikt vis,
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fra det helt subjektive «Hva skjer inni meg når jeg leser?», til
det mer fortellertekniske «Hva gjør kroppene i fortellingen? Hva
slags handlinger og bevegelser får vi øye på? Hva hører, lukter og
sanser vi?» I tillegg kommer det symbolske nivået, der visse bilder
har rike sanselige assosiasjoner. 2. pinsedags tekstrekke har mye
å by på, på alle disse nivåene.
I Moses-fortellingen gjøres det glassklart at vannet som mangler
hos israelsfolket gir en helt konkret kroppslig tørste. Folk er
redde for livene sine, for barna og buskapen, og blir sinte på
Moses som leder dem. Like konkrete er instruksjonene fra Gud
selv: En bestemt stav som tidligere er brukt til å slå på ei bestemt
elv, skal nå brukes til å slå fram vann fra en helt bestemt stein.
Fortellingen er nesten plagsomt blotta for «ånd». Når Moses
beskriver hvor redd og frustrert han er, bruker han til og med
tanken på å bli steina av folket, for å få Gud til å forstå alvoret.
Den første setningen i perikopen har satt scenen til ørkenen
og til et hvileløst «fra sted til sted», så den golde tilværelsen til
Israelsfolket er skildra knapt og effektivt. Ørken og hjemløshet.
Stein og stav og klippe. Det er som om støvet står av det hele.
Og ut av støvet kommer det ikke piplende en bekk. Det er ikke
duskregn som svaler strupene. Det strømmer vann, når Gud først
har grepet inn.
Selv om de etterfølgende tekstene beveger seg inn i mer drøftende
og symbolske vendinger, ser jeg det som en styrke i denne
rekka at første lesetekst setter så klart på plass at tørste ikke er
en åndelig sak – i betydningen abstrakt. Det sies til og med i
klartekst i vers 3: «Folket tørstet etter vann.» De var ikke ute
etter mening eller ånd eller henrykkelse. Det sto om livet, tørsten
var ikke noe de resonnerte seg fram til, men et merkbart kroppslig
behov. Moses reaksjon hadde tilsvarende temperatur: Han ropte
til Herren.
Opp mot den livsfarlige situasjonen, kan det virke tamt med et
ord som trette om konflikten mellom folket og Moses. Lesere
som er hebraisk-kyndige, kan sikkert undersøke grunntekst og
alternative oversettelser av ordene som også gjengis i teksten
som stedsnavn. Ett av dem er Massa. Selv leser jeg ordet som et
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uttrykk for en gjennomgangstone i forholdet mellom Israelsfolket
og deres leder. Gnisningene kom igjen og igjen. Fortelleren i vers
7 konstaterer det nærmest lakonisk: Her ble det krangel – dette
var en av disse mange kranglene som demonstrerte at Israelittene
mangla tiltro til den ledelsen de var satt under. Det andre navnet,
Meriba, står for prøve. Å sette Gud på prøve er kjent som noe som
hører undergangsmaktene til, blant annet fra Jesu fristelse.

Grunnkonflikter på kroppen løs

Spørsmålet om å sette Gud på prøve kommer som et ekko i
teksten fra Apostlenes gjerninger: «Hvorfor utfordrer dere
da Gud»? Dette er ingen «trette», men et «heftig ordskifte».
Konteksten er også en annen. Her er en av kirkehistoriens mest
ladede teologiske stridigheter – det er ikke lenger liv og død i helt
konkret, kroppslig betydning. Likevel er billedbruken en som kan
«forstås med musklene». Der hvor forløsningen for israelsfolket
lå i at tørre struper fikk vann, ligger forløsningen i Peters tale i å
løfte et åk fra tyngede nakker. Moderne kropper har kanskje ikke
noe veldig konkret forhold til det å bære åk, men Peter gir oss en
nøkkel når han beskriver byrden som en «verken våre fedre eller
vi har maktet å bære». Lovens tyngde beskrives i bilder der vekta
kan kjennes.
Stridens kjerne er omskjæring. Selv i denne teologiske disputten,
er det kroppen som står i sentrum. Heller ikke omskjæring
er en åndelig sak i betydningen abstrakt. I våre moderne
diskusjoner om omskjæring, har det kommet tydeligere fram
at religiøse og kulturelle praksiser setter spor i kroppen. I noen
tilfeller som smertefulle skader. Selv om 2. pinsedags preken
neppe er konteksten for en større drøfting av hva slags inngrep
omskjæring var og er og kan være, er det verdt å merke seg at
de to lesetekstene peker på en Gud som skaffer noe nødvendig
og som frigjør fra det som (nå) er unødvendig. I lys av de andre
grensesprengende fortellingene som hører pinsen til, er begge
tekstene fortellinger om harde brytninger som ender i forløsning.
Det umulige blir mulig ved Guds hjelp. I det teologiske oppgjøret
i teksten fra NT, handler det om frigjøring for dem som trenger
frigjøring - ikke som en fordømmelse over dem som velger den
gamle praksisen. For vi skal merke oss likestillingen som ligger
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i Peters tale: «...de fikk Den hellige ånd slik som vi. Han gjorde
ingen forskjell på oss og dem.» Den nye pakten framlegges ikke
som noe som slår den gamle i stykker, men som en frihetens vei
som skiller mellom vesentlig og uvesentlig.
Begge lesetekstene kan godt framlegges som fortellinger om
lederskap. Om Moses og Peter og hvordan de håndterer konflikt.
Det er likevel først og fremst en raus Guddom som viser seg
gjennom deres handlinger og ord. Hva hadde Moses og Peter
vært, om ikke det var Gud selv som lot vannet strømme, eller som
lot seg inkarnere i Jesus og den nye veien til frelse?

Jesu rop

Evangelieteksten er kort, men full av kraft! Som Moses, så roper
Jesus. Som fra steinen i ørkenen, så strømmer vannet fram i
Jesu ord. Men nå har vi flytta oss inn i det indre. Det er på en
måte praktisk for oss som preker i Norge. Vi har som regel mer
hverdagserfaringer med indre tørst, eller meningstørke, enn
med fysisk og livsfarlig tørst etter vann. Jesu anvisning er likevel
nokså konkret. Selv om tørsten må leses billedlig, er det ikke ved
å «mane fram med åndelig kraft» at vannet skal strømme. Om
vannet Jesus snakker om skal strømme, så må vi komme til ham.
Det er akkurat så konkret-abstrakt som disippelskap gjerne er.
Det er slett ikke av veien å lese teksten som en oppfordring til
å aktivt møte opp der hvor vi aner eller veit at Jesus er å finne.
Hvis teksten leses kun som en jubel over Guds gode løfter, kan
vi gå glipp av å reflektere over veien videre inn i praksisen som
kan høre kristenlivet til. Hvor er «vannet» å finne? I «disse mine
minste» - der Jesus har sagt han er å finne? I bønn og bot? I
fellesskapet av troende? I naturen der Gud har latt sin skaperkraft
manifestere seg så rikt?
Selv om siste setning i teksten “oversetter” vann til Ånd, er
spørsmålet det samme. Hvor virker Ånden med størst kraft?
Om det ligger en fysisk realitet bak det vi uttrykker når vi sier
at «blodet bruser», så er det som om vi kan merke hvor tett
forholdet mellom vann og ånd er. Menneskekroppen består av
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en høy andel vann. Det er knapt en metafor at det er «strømmer
av vann i vårt indre». Kanskje Jesus-kraften synger i oss når vi er
jublende glade – og når vi blir rasende av urettferdighet?
Med en tekstrekke som denne, ligger dagen åpen for tematisk
innretting av ulikt slag. Med vann som tema kan både omsorg
for naturen og for verdens tørste være nærliggende. Ikke minst
står dagen som en flott dåpsdag. Trygve Bjerkreims salme Det
strøymer ei livselv av lukke (NOS 584) kunne i så fall være en
som ligger tekstene nær.
Ikke minst er dette en dag med godt grunnlag for å gjøre
nattverden til en fest. Tekstene binder sammen det ytre og det
indre, våre materielle kår og våre indre liv. Tekstrekka inviterer til
å gå der hvor livet er å finne.

Salmeforslag – prega av årstiden og sanseligheten i tekstene
296 Himlen blåner for vårt øye
226 Kom regn
Nattverd:
610 Du opnar vår evige Fader/
612 Vårt sinn er fylt med glede/
618 Vi er et folk
290 Takk, gode Gud

Dagens bønn
Takk, gode Gud, for at du er nær oss når vi mangler det vi trenger.
Takk for dine løfter om liv og vann og mot. Hjelp oss så vi
slipper fram det du vil gi – til oss og til verden. Minn oss om din
grensesprengende kjærlighet og skaperkraft.

Notto Thelle
seniorprofessor ved Det teologiske fakultet
n.r.thelle@teologi.uio.no
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Treenighetssøndag
16. juni 2019
Jes 6,1–8
Apg 17,22–34
Luk 24,45–48

Gud kaller Jesaja
Han gir liv og ånde til alle
(prekentekst)
Tilgivelse for folkeslagene

		

Trinitarisk teologi sprenger grenser

Treenighetssøndagen åpner et universelt perspektiv på troen. Det
handler ikke om en verden som er uten Gud og uten håp, som det
ofte sies. Budskapet er at Gud er ikke langt borte fra noen av oss,
for det er i Gud «vi lever og beveger oss og er til», som det heter
i dagens prekentekst fra Apostelgjerningene. Hva betyr det for
forkynnelsen, for våre gudsbilder, for våre forventninger til dem
som av ulike grunner befinner seg utenfor kristentroen?
Det er minst tre mulige tilnærminger til teksten – eller tekstene –
med tanke på forkynnelsen:
– Man kan holde en teologisk miniforelesning med utgangspunkt
i den treenige Guds nærvær i verden: skaperen som ikke har latt
seg uten vitnebyrd; den inkarnerte som viste oss Guds ansikt og i
hvis bilde vi er skapt; Ånden som er Guds livspust i alt det skapte,
som minner oss om hvor vi kommer fra.
– Man kan knytte de tre tekstene sammen til en spenningsfylt
ettertanke om kallelse til misjon, profetisk engasjement og
dialog, med forventning om at Gud ikke er helt fremmed for noe
menneske.
– Man kan bruke Areopagos-talen for alt det den er verd og ta
menigheten med på et streiftog inn i en av de mest fascinerende
beretningene i Det nye testamente.
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Den første tilnærmingen er så krevende at man må vite hva
man gjør. Det er vanskelig å tale enkelt og nært nok om de
store sammenhengene. Men det går an å prøve seg. Den andre
tilnærmingen kan også fort oppleves som et belærende foredrag.
Selv foretrekker jeg den siste tilnærmingen, ikke minst fordi
Areopagos-talen er satt opp som prekentekst. Den åpner store
perspektiver og forventninger om Guds skapende nærvær i
verden, men rommer også de spenningene og paradoksene som
troen på Guds nærvær innebærer.

Pratmakeren og filosofene

De epikureiske og stoiske vismennene som inviterte Paulus til
disputt på Areopagoshøyden i Athen, ventet neppe noen dypere
samtale. De hadde observert denne engasjerte jøden som kom
med nye tanker og fremmed guddommer. Både athenerne og de
fremmede i byen var intenst opptatt av å høre og fortelle siste
nytt, heter det i forhistorien til samtalen. Men for filosofene var
Paulus bare en pratmaker, en spermologos (Apg 17:18) som
hadde plukket opp litt innsikt her og litt visdom der, slik fuglene
hopper rundt og napper til seg frø og matbiter. De lurte kanskje
på hvor i all verden han hadde han plukket opp disse merkelige
forestillingene om Jesus og oppstandelsen. Men de var ikke mer
nedlatende enn at de lot seg pirre. La oss gi den fremmede en
sjanse, tenkte de kanskje, og inviterte ham til mannjevning. De
kunne i det minste få en interessant diskusjon.
Møtestedet hadde i gammel tid vært setet for et råd av avgåtte
politikere, og hadde fremdeles i romersk tid visse funksjoner i
lokalstyret. Det er uklart om det fremdeles var et tradisjonelt sted
for filosofiske samtaler, men det er i alle fall en slik scene som
beskrives i Apostelgjerningene når Paulus skal redegjøre for sin
tro for Areopagosrådet. Senere er Areopagos blitt en metafor for
et forum der man fører samtaler om de store spørsmålene i livet.
Samtalen ble helt annerledes enn filosofene hadde tenkt.
Pratmakeren serverte ikke bare løse tanker han hadde plukket
opp her og der, men hadde kritisk sans og ettertanke. Han gikk
dem faktisk lengre i møte enn de hadde forestilt seg – han lød
nesten som en av dem. Og like overrasket var de antagelig da
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samtalen plutselig gikk i stå nesten før de endelig var kommet i
gang, og han i stedet gikk over til å snakke om oppstandelse og
dom. Da hadde de ikke mer å si hverandre. Men et frø var sådd –
noen ville undersøke nærmere.

Religiøsitet og overtro

Settingen er ellers velkjent. Paulus hadde oppholdt seg noen dager
i Aten, observert byens travle liv, samtalt i synagogen med stedets
jøder og deres greske sympatisører, pratet med folk på gater og
torg. Han kunne ikke unngå å legge merke til det mangfoldige,
kanskje kaotiske, religiøse livet med guddommer for enhver smak.
Han var rystet over alle avgudsbildene, heter det, for en from jøde
var det avskyelig å lage synlige bilder av det usynlige. Den hellige
kan ikke avbildes, guddommens navn kan knapt nevnes uten at
det vanhelliges. Men midt i det hele hadde han merket seg et alter
der det ikke var noe bilde, bare en innskrift med ordene: «Til en
ukjent Gud».
Hva dette alteret sto for, vet vi ikke helt. Kanskje det bare var
et uttrykk for fryktsom overtro – man bygde et ekstra alter for
ukjente makter for at ingen guddom skulle bli forurettet. Kanskje
det var en helligdom for de fremmede, en stimulans for handel og
skipsfart. Eller var det uttrykk for et mysterium som befant seg
bortenfor mylderet av guddommer og makter?
Det første Paulus sier, høres ut som en lovprisning av
religiøsiteten. «Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse»,
sier han henvendt til de atenske mennene. Var det et knep for
å komme på talefot? I virkeligheten er utsagnet litt tvetydig,
for det kan også oversettes: «Jeg ser at dere på alle måter er
svært overtroiske.» Paulus hadde sett for mye og visste for mye.
Religion er mangetydig, fromhet kan skape varme hjerter og
forherde. Tro kan gi visdom og innsikt, men kan også forvirre og
forføre. Det visste også de filosofene han henvendte seg til. De
søkte sannheten bortenfor de tradisjonelle religiøse rammene. De
ville ha nikket gjenkjennende til Jesu ord om at de sanne søkere
ikke binder seg til Jerusalem eller Garisim, men tilber i ånd og
sannhet.
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En liten parentes i forbifarten. Det er påfallende – men ikke
overraskende – at kristendommen fra begynnelsen av har vært
åpen for filosofien og menneskets åndelige søken, men samtidig
negativ til hedenskapet som kultus, avgudsdyrkelse og andre
former for tilbedelse av skaperverk og synlige ting. Det ser man
ikke bare i Areopagostalen, men også i Romerbrevets første
kapittel, og senere hos apologetene i annet århundre. I hvilken
grad skal denne jødiske arven være bindende?

Når omveiene blir viktige

Leser vi beretningen overfladisk og kjapt, ser det ut til at Paulus
bruker alteret for den ukjente gud som et billig retorisk knep
for å komme på talefot. «Det dere tilber uten å kjenne det, det
forkynner jeg dere!» proklamerer han før han går over til å tale
om den oppstandne Kristus. Det er mange som har latt seg friste
til tilsvarende kjappheter i pastoral retorikk.
Men Paulus går faktisk en lang omvei før han introduserer
oppstandelsen. Han følger filosofene inn i deres religiøse visjoner
og samstemmer med dem i deres religionskritikk. Paulus – eller
Lukas som har redigert eller formet talene i Apostelgjerningene
– var tydeligvis ikke ukjent med filosofenes anliggender. Det var
ikke vanskelig å følge dem i deres tanker. Paulus visste som dem
at Gud ikke bor i hus. Han kunne ha vist til kong Salomos bønn
ved tempelinnvielsen: Himlenes himler rommer ikke Gud, langt
mindre et hus her på jorden (1 Kong 8:27). Gud bor ikke i templer
bygd av menneskehender og trenger ikke noe av det menneskers
hender kan tjene ham. Det er jo Gud som gir liv og ånde og alle
ting. Han spredte menneskene utover jorden for at de skulle søke
Gud, om de og kunne føle og finne ham. «Ja,» fortsetter Paulus,
«deres egne diktere sier jo at ‘vi er av Guds slekt’. Hvis det er
sant, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller
sølv eller stein, formet av menneskets kunst og tanke.» La oss
ikke forveksle Gud med bilder og statuer, slik de religiøse eller
overtroiske athenerne gjør det. Gud er en levende realitet som
sprenger alle våre begreper og forestillinger. Så langt Paulus.
Ordene lyder panteistisk, de vekker i det minste forestillingen om
at Gud er i alle ting. Det må ha appellert til stoikernes sans for den
guddommelige fornuft som gjennomtrenger hele virkeligheten.
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Folk tilber mange guddommer, tenkte de, men bak står den ene
eller det ene logos. I tingenes innerste natur er det vi lever og
beveger oss og er til.

Vår tids Areopagos

Da jeg for mange år skrev kapittelet «For en ukjent Gud…» i Ditt
ansikt søker jeg, inviterte jeg til en ettertanke om de samtalene
som skjer i vår tids åndelige møtesteder. Jeg aktualiserte det ved å
vise til noen av de forestillingene om Gud eller det guddommelige
som møter oss i østlig spiritualitet, og skal ikke gjenta det her.
Men for noen kan det være viktig å utdype hva Paulus egentlig
mener med ordene om at det er i Gud «vi lever og beveger oss og
er til».
Hvis man skal finne et teologisk stikkord som til en viss grad
dekker ordene, må det være panenteisme, ikke panteisme. En
slik ettertanke kan være nyttig ikke bare i forhold til nyreligiøse
eller Østen-inspirerte søkere, men kanskje like mye for å rokke
ved de enkle gudsbildene som preger vanlige folks forestillinger
og ikke minst ulike former for sekularisme og ateisme. Kristen
tro beskrives gjerne som teisme (Gud der ute eller der oppe) i
motsetning til panteisme (det guddommelige som en iboende
kraft i alle ting). Teismen, med dens vekt på en personlig guddom
som er transcendent og hevet over naturen og det menneskelige,
står da som motpol til panteismen som ser det guddommelige
som en iboende kraft i alle ting (pan-theos). Panenteisme (av
gresk pan, all/alt, en, i, og theos, Gud, guddom) snur på det hele.
Man sier ikke at alle ting er Gud eller guddommelige, men at alt
er i Gud, eller at alle ting har sitt liv i guddommen. Paulus var på
vakt mot alle tendenser til å dyrke det skapte fremfor Skaperen
(Rom 1:25), men han visste samtidig at alle ting er i Gud og at
Gud en gang skal bli alt i alle.
I sin frykt for panteismen, har kirken underkommunisert at alt
liv er «i Gud». Nyreligiøsitetens tendens til å tale om menneskets
guddommelighet betyr ikke nødvendigvis at «everyone is God»,
som Shirley McLaine i sin tid formulerte det. For noen er det
snarere et symbolsk uttrykk som sier noe om menneskets
verdighet eller selvets hellighet, opplevelsen av at man har en
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guddommelig bestemmelse. Her skulle det være mulig i det
minste å nærme seg intensjonen i et kristent menneskesyn, slik
det kommer til uttrykk i skapelsesberetningens mytiske språk:
Å være skapt i Guds bilde betyr ikke at man skal gå opp i en
guddommelig virkelighet, men snarere at man skal virkeliggjøre
sin sanne menneskelighet og nettopp som skapende menneske
møte guddommen oppreist og frimodig – ansikt til ansikt, som
det uttrykkes i bibelsk symbolikk – slik vi engang ble skapt til å
gjøre det.

Guds omveier?

En oppmerksom leser vil kanskje kommentere at Thelle nå er mer
interessert i omveiene enn Paulus’ egen konklusjon og avslutning.
Konklusjonen med oppstandelsen er selvsagt sentral, både som
evangelium og som anstøtssten. Men av og til kan det være viktig
å dvele ved omveiene, ikke minst når de åpner nye perspektiver.
Den virkelige utfordringen er vel å se hvilke implikasjoner
omveiene har for forståelsen av oppstandelsen, av Jesu plass i
Guds historie med verden.
Hvis jeg skulle preke denne søndagen, ville jeg kanskje ha blitt
stående ved de omveiene Paulus gjorde og spurt hva hans forsøk
på å møte filosofene kan bety for de møtestedene vi opplever i
våre liv. Det er ingen grunn til å flykte unna snublesteinene – kors
og oppstandelse – som for mange er like latterlige og støtende
som de var for de greske filosofene. Men før vi kommer dit, bør
vi gi oss god tid på omveiene og spørre hva samtalepartnernes
innsikter og erfaringer betyr for måten vi deler vår tro på. Hvis vi
tar oss tid på slike omveier, kan det hende at en og annen stopper
opp og sier: Vi vil gjerne høre mer om dette en annen gang.

Den eviges ansikt

Jeg tillater meg et lite klipp fra min ettertanke om teksten
formulert for 26 år siden i Ditt ansikt søker jeg: «Når Paulus
ender med Jesus i sin tale, er det fordi han gav den evige et
ansikt. Paulus vet at Gud ikke fanges i menneskeskapte bilder
og forestillinger. Gud bor ikke i templer. Verden er full av hans
herlighet. Han trenger ikke noe av det vi kan tjene ham med.
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Han trenger ikke engang de altrene vi reiser for å sone skylden og
demme opp for angsten. For han bar selv frem det fullkomne offer
da han i Kristus steg ned og delte vår skjebne og bar Vår skyld.
Det eneste alteret som gir mening, er det vi bygger for å feire hans
nærvær og lovprise hans verk.»

Salmeforslag
Siden det er treenighetssøndag, er det naturlig å ha noen salmer
som markerer nettopp treenigheten.
242 Vi tror på Skaperen, Gud
692 Lat nye tankar tolke Kristi ord
-296 Himlen blåner for vårt øye
621 Nå dekkes bordet
602 Lat kvar jordisk skapning teia
308 Nå la oss takke Gud

Steinar Eraker
bymisjonsprest/seniorrådgiver
Kirkens Bymisjon Oslo
steinar.eraker@bymisjon.no
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2. søndag i treenighetstiden
23. juni 2019
Esek 36,25–29a
Rom 6,3–8
Joh 3,1–13

Renselse og et nytt hjerte
Forenet med Kristus i dåpen
Jesus og Nikodemus

Tekstene

Esekiel-teksten skildrer forventningen om en rensende endring
i menneskets hjerte og sinn, illustrert ved forestillingen om
en transformasjon fra å ha et steinhjerte til å få et kjøtthjerte.
Romerteksten skildrer dåpen som en oppstandelsesprosess:
Det gamle mennesket blir gitt et nytt liv befridd fra synden.
Prekenteksten fra Johannes fokuserer på gjenfødelse gjennom
vann og Ånd som en forutsetning for å se Guds rike.

Nikodemus

Hvem var Nikodemus? Han nevnes ved navn tre gangen
i Johannesevangeliet: i kapittel 3, 7 og 19. Ved siden av
prekenteksten vår i kapittel 3, nevnes Nikodemus i kapittel 7,50,
hvor han tar Jesus i forsvar ved å understreke at etter Loven kan
ingen dømmes uten forhør og uten å få vite hva en har gjort galt. I
kapittel 19,39 nevnes Nikodemus sammen med Josef fra Arimatea
i det de gravlegger Jesus. Nikodemus hadde med en blanding av
myrra og aloe, verdt omkring hundre ‘litras’ – romerske pund
(=20 drakmer).
I kirkehistorien er Nikodemus oppfattet som en Jesu etterfølger,
og i den katolske og ortodokse tradisjon har han helgenstatus og
feires den 3. august.
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Fariseer og rådsherre

Vi får vite at Nikodemus tilhører den religiøse og politiske
fraksjonen Fariseere, og at han hadde sete i Sanhedrin, den
jødiske høyesterett som hadde myndighet i religiøse spørsmål
og interne politiske spørsmål i den romerske provinsen Judea.
Guvernøren Pontius Pilatus hadde den øverste politiske
myndighet, men overlot religiøse og interne spørsmål til dette
rådet. På dette nivået var provinsen Judea i realiteten et teokrati.
«Teokrati, (av teo- og -krati), gudsstyre, statsform der den
politiske makt i teorien er tillagt en gud, og i praksis utøves av
presteskapet. Ordet ble dannet av den jødiske historiker Josephus
for å beskrive jødefolkets politiske organisasjon.» (Store norske
leksikon)
Nikodemus må altså ha vært en mektig mann med stor innflytelse,
i motsetning til de fleste andre Jesus omga seg med. «Fariseerne
var representanter for en av de viktigste jødiske retningene i tiden
rundt vår tidsregnings begynnelse. De regnes som forløpere for
det vi kaller rabbinsk jødedom. I motsetning til saddukeerne,
som omfattet presteskapet og overklassen, stammet fariseerne
fra folket, hadde vanlige yrker og ble ledet av skriftlærde
lovfortolkere, rabbinere. Gjennom undervisning og utleggelse i
synagogene hadde de stor innflytelse på folkets religiøse liv. På
Jesu tid hadde fariseerne også en plass i sanhedrin – jødenes høye
råd.» (Store norske leksikon)
For å forstå Nikodemus’ posisjon i oldkirken og tidlig
middelalder, kan det være interessant å se nærmere på
Nikodemus-evangeliet (datert mellom 3. til 6. århundre), som
utgir seg for å være et referat fra samtalen Pontius Pilatus
hadde med Jesus før korsfestelsen, om anklagene den jødiske
høyesterett hadde mot Jesus, og om Jesu opphold i dødsriket.
Dette er kanskje ikke så relevant for selve prekenen, men det
indikerer at Nikodemus var en mektig person og en av de få i den
kategorien som støttet Jesus.
Nå var det jo ikke slik at disiplene og alle fattige som fulgte Jesus,
forstod alt Jesus sa, men det er et poeng at selv den velvillige
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Nikodemus, godt utdannet i Skriftene, ikke forstod hva Guds
rike gikk ut på. Den hebraiske grunnstammen i ordet fariseer
er parash og betyr ‘erklære’ på norsk, eller ‘erklære seg tydelig’.
Dette var en bevegelse som helt klart visste hva de stod for, og det
med stor selvtillit!

Se Guds rike – født på ny av vann og Ånd

I likhet med Lukas (Luk 17,21) som plasserer Guds rike midt
iblant folk (inkludert fariseerne), opererer også Johannes med en
immanent forståelse av Guds rike. Men Johannes bruker begrepet
Guds rike bare i denne fortellingen om Nikodemus. Heller ikke i
de johanneiske brevene eller i Johannes åpenbaring forekommer
‘Guds rike’. I Johannes’ skrifter synes begrepet ‘evig liv’ eller bare
‘livet’ å overta ‘Guds rike’-begrepet:
Johannes 5,24: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som
hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og
kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.»
1.Johannes’ brev 3:13f: «Bli ikke forundret om verden hater dere,
søsken. Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker
våre søsken. Den som ikke elsker, blir værende i døden.»
Guds rike, eller det evige liv, har sin start i møte med Guds
kjærlighet som fører mennesket fra døden og over i livet. Det er
nå det skjer. Og det gjelder også samaritanene (kap 4), den syke
ved Bethesda (kap 5), og kongens embedsmann (kap 6) osv. At
dette var noe nytt og uforståelig i utgangspunktet, kan man nesten
ikke anklage Nikodemus for å ikke forstå. I hans verden var man
enten en del av Guds folk eller ikke, definert gjennom etnisk,
religiøs tilhørighet, definert med en streng fortolkning av Loven
og Profetene. (Sabbatsbudet var i utgangspunktet viktigere enn
nestekjærligheten!)
I Johannes-evangeliet blir dåp bare nevnt i forbindelse med
døperen Johannes (kap 3 og 10). Men ‘født på ny’ og ‘født av vann
og ånd’ synes å henvise til den dåp som trengs for å kunne se
Guds rike, eller komme inn i det. Også synoptikerne har denne
formuleringen, men det å se (idein) Guds rike er spesielt for
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denne fortellingen. Betyr det det samme? Det å se og det å komme
inn? Ville Nikodemus forstå, men klarte ikke se? Så han ikke de
tegnene Jesus gjorde? Ble han blindet av forestillingen om den
fysiske fødsel?
Vers 11: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi
vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt
vitneutsagn.»
Kanskje prekenens oppgave er å peke på og løfte fram handlinger
som skjer i kjærlighet og forstå disse handlingene som Guds rikes
tilstedeværelse i verden? Ha et øye for dette!

Dåpen og oppstandelsen

I dagens tekster kan det virke som om både Johannes og Paulus
formidler oppstandelsen gjennom det å bli født på ny; gå over
fra døden til livet; død med Kristus i dåpen og levende med
Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Paulus kan forstås dithen
at dåpen er som et oppstandelsesritual. Her har vi et godt
utgangspunkt til en dåpspreken! Er det dåp i gudstjenesten, kan
man selvsagt benytte anledningen til å inkludere handlingen inn i
prekenens fokus. Men hvordan forstå et sakrament? Er det mulig
å forstå et sakrament med menneskelig/jordisk logikk? At Guds
nåde formidles gjennom ord og element, er jo ikke selvsagt. Vi
kan fort få den samme reaksjonen som Nikodemus: Hvordan er
det mulig?

Det jordiske og det himmelske

I den siste delen av prekenteksten kan vi se at Jesus skiller
mellom å tale om det jordiske og det himmelske. Han snakker
om fødsel på to forskjellige måter: en jordisk måte å bli født på,
og en himmelsk måte å bli født på. Jesu svar til Nikodemus er
nokså mystisk. Han får vel egentlig ikke noe konkret svar på sitt
spørsmål; «Hvordan kan dette skje?» Det nærmeste vi kommer i
teksten er ‘vitneutsagn’.
Hva er det det vitnes om? Hva er det som er synlig? Vind og
Ånd – hva er det? Hvordan forstå det jordiske som himmelsk?
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Det er mange spørsmål og mange muligheter, men jeg tenker at
hele Johannes-evangeliet er et svar på disse spørsmålene; alle
fortellingene, alle tegnene og refleksjonene. Den himmelske
måten er måten Jesus møter mennesket på: kvinnen ved brønnen,
samaritanen, den kongelige embetsmannen, den syke ved
Bethesda, de fem tusen, kvinnen som ble tatt på fersken, den
blindfødte, Lasarus, Marta og Maria; vaskingen av disiplenes
føtter, med mer. Fortellingene kommer på rekke og rad, og
de bryter alle på et eller flere vis med oppleste og vedtatte
sannheter og holdninger. Den himmelske måten er begrunnet i
nestekjærlighetsbudet – den sprenger grenser. Den åpner opp for
det Paulus kaller et nytt liv; «… skal også vi vandre i et nytt liv.»
Når vi observerer at Jesus vasker disiplenes føtter, hva er det vi
da ser? At føttene blir rene? Eller at mesteren gjør seg til tjener?
Det første er den jordiske måten å se det på. Den andre er den
himmelske måten – og den får helt andre konsekvenser enn av
føttene bare blir rene.
Ikke bare blir Gud menneske, men Menneskesønnen blir
menneskets tjener. (Menneskesønnen er den betegnelsen Jesus
brukte om seg selv. Det kommer fra det hebraiske ben adam, eller
arameisk bar ‘nascha, og betyr menneske. Om han brukte det i
Messiansk forstand (hebraisk), eller alminnelig som menneske
(arameisk), er ikke godt å vite med sikkerhet. Men alle fire
evangelistene synes å tolke begge deler inn i bruken av begrepet. I
versene 14 til 21 i kapittel 3 blir det klart hva Johannes tenker om
dette! Fortellingen om Nikodemus og Jesus går over til å bli en
preken!)

Salmer
579 Kristus kom med vann og blod
586 Fylt av glede over livets under
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord
591 Det skjer et under
617 Vårt alterbord er dekket
743 Velsignet være dere

Valborg Orset Stene
samtaleprest i Oslo domkirke
vs693@kirken.no
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Sankthansdagen / Jonsok
onsdag 24. juni 2019
1 Mos 1,11–19
Apg 14,8–18
Joh 1,1–8

Gud skapte sol og måne
Dere må vende om til skaperen
Johannes skulle vitne om lyset

Vake for Johannes

St. Hans feires til minne om fødselen av Døperen Johannes
24.juni. Både Jon og Hans er navn som kommer av Johannes.
Jonsok, som betyr Jonsvake, er mange steder i landet det
mest vanlige navnet på dette døgnet. Kirkefestdager regnes fra
solnedgang dagen før, og en stor festdag varte derfor et døgn.
Endelsen –ok er den samme som vi finner i Olsok, og peker
på at det ble holdt vake i natta i forveien. Markeringen av den
hellige Johannes har vært en av de betydeligste feiringene
gjennom kirkens historie, utenom feiringen av Maria og Jesus. I
motsetning til de mange helgener som ble feiret på sin dødsdag,
er det kun Johannes og Jesus som blir feiret på sin fødselsdag (og
Maria i katolsk tradisjon).
Her til lands er den mest kjente kirkelige jonsok-tradisjonen
knyttet til Røldal. Mange syke og trengende valfartet til stavkirken
der, fordi krusifikset «svettet» under midnattsmessen og gav
helbredende krefter til dem som fikk dråpene på seg. Hva som
skjedde vet ingen, men de mange krykkene og støtteskinnene som
folk etterlot seg etter besøket forteller sitt, og flere av dem er i dag
utstilt i Bergen Museum (www.snl.no/jonsok).
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Jonsok var høytidsdag i Norge helt fram til reglene for
festreduksjon kom i 1770. I Vestfold var det vanlig med fridag på
St. Hans-dagen helt fram til 2000-tallet. Sandefjord kommune
holder fortsatt stengt på denne dagen. I år faller St.Hans på
en mandag. Det er vel tvilsomt at mange menigheter holder
gudstjeneste på selve dagen, men kanskje det er aktuelt å legge
inn feiringen av den hellige Johannes på søndagens høymesse
23.juni?

Johannes og Jesus,
jonsokevangeliet og juleevangeliet

Johannes og Jesus var slektninger. Tradisjonen vil ha det til at
mødrene deres var kusiner. De to guttene «møtes» for første
gang mens de er i magen. Maria drar opp i fjellene for å besøke
sin eldre slektning Elisabet, og da Maria forteller om at hun også
skal bli mor, sparker Johannes i magen. Vi kan kanskje tolke
det som et lite frampek; et riktig fraspark. Johannes sin styrke
kan merkes og blir tydelig i nærheten av Jesus. Fortellingen
om hvordan Johannes blir født er dagens fortellertekst, vi kan
kanskje kalle den jonsok-evangeliet (luk 1,5-25). Gabriel bringer
bud om sønnen som skal komme, slik også engelens rolle er
i juleevangeliet. I jonsok-evangeliet er det faren som får vite
det først, i juleevangeliet er det Maria. Johannes er sønn av
ypperstepresten Sakarja, og teksten forteller at også hans mor var
av Arons ætt. Jesus var ikke av presteslekt, men snekkersønn.
Johannes og Jesus møtes bare én gang til ifølge evangeliene,
og det var ved Jordanelven. Da kommer Jesus for å la seg
døpe. Johannes Døperen mener selv at det er han som trenger
å bli døpt av Jesus, ikke omvendt. Likevel skjer det. Johannes
betjener Jesus ved å døpe ham. Slik blir makt- og styrkeforholdet
tydeliggjort mellom de to. Johannes var stor for mange, men nå
er det kommet én som er større. «Han skulle vitne om lyset, men
selv var han ikke lyset.»
Både jonsok og jul handler om lys. Sammenhengen blir ekstra
tydelig i dette kirkeåret hvor Johannes-prologen, med sin
utlegging av lyset, både er tekst på juledag og på jonsok. I utdraget
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på jonsok trer det enda tydeligere fram at Johannes har en rolle
i frelseshistorien. Johannes skulle rydde vei, vise vei, gjøre klart.
Til det trengtes en kraftfull røst, en lysende mann. Jesus sa om
Johannes at han var en «brennende og skinnende lampe» (Joh 5,
35). Men om seg selv sa han at han var verdens lys.
Mens Jesu fødsel feires på den mørkeste tiden av året, feires
Johannes på den lyseste dagen i året. Augustin fant det
meningsfylt at Johannes sin festdag er på den tiden da lyset er på
sitt høyeste, mens Jesus fødes når lyset skal vokse, jfr. «Han skal
vokse, jeg skal avta» (Joh 3,30). Det er brutalt å tenke på at det
allerede 23.juni går mot mørkere tider. Men Johannes-lyset er
sterkt nok til å skinne helt til det «sanne lys, som lyser for hvert
menneske, kommer til verden» (Joh 1.9).
Vi nordboere har så mye lys i denne tiden. Mennesker kommer
fra hele verden for å oppleve de lyse sommernettene. Lyset på
himmelhvelvingen som var «satt til å herske over dagen» (jfr.
1.Mos), hersker til og med om natten i midnattsolens rike. Det
kan virke noe overflødig å brenne store lysende bål på årets
lyseste natt. Ved juletider tenner vi lys for å trosse mørket. Men
på jonsoknatten tenner vi bål for å tydeliggjøre lyset. Lys på lys. Et
overflødighetshorn. Som frelsen selv.

Pekefinger

Kunstnere har yndet å framstille Døperen med en lang pekefinger.
Hos Leonardo da Vinci går pekefingeren oppover, mens hos
Matthias Grünewald på altertavlen i Isenheimklosteret er den
rettet bortover til venstre. Det er visstnok ikke fint å peke. Men
Johannes står der og peker og peker. Hva er det han peker på?
I folkelig tale heter det «å rette en pekefinger». Da er betydningen
at noen vil komme å kritisere eller dømme noe. Johannes sin
pekefinger er på ett vis en slik dømmende finger fordi han kom
med et sterkt omvendelsesbudskap. Men det er nok ikke først og
fremst det pekefingeren hans er til for. «Å peke ut» blir i noen
tilfeller brukt som en måte å angi en skyldig. I en novelle av Birger
Emanuelsen som tar for seg tema om straff og forsoning, benyttes
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begrepet i forbindelse med skyldspørsmål: «Vi fordelte aldri
skyld, min fetter pekte ikke i min retning.» (Fiskeren i Stille uke.
Vårt Lands påskehefte 2019 s 49). I evangeliet peker Johannes
ut Jesus som den skyldige. Det er fullstendig uten sammenheng
forøvrig i fortellingen, men slik blir det tydelig at Johannes er en
profet, han sier noe som skal gi mening senere. «Se, Guds lam,»
sier han. Og vi kan se det for oss hvordan pekefingeren rettes mot
Jesus. Han pekes ut som den skyldige, slik at vi andre går fri.
Den siste tolkningen av Johannes sin pekefinger, er at den er
en måte å vise retning på. En måte å rette oppmerksomheten,
bort fra seg selv og mot noen andre. Johannes peker på Jesus. I
evangeliet fortelles det at høye herrer kom helt fra Jerusalem for å
sjekke hvem Johannes var. Det gikk nok rykter om ham. Johannes
benytter formuleringen «Jeg er ikke Messias». Og senere sier han
at «Midt blant dere står en dere ikke kjenner, han som kommer
etter meg (Joh 1,27)». Jesus var ukjent. Det var ennå ikke
åpenbart at han var Guds sønn. Det trengtes en pekefinger.

Prekenmomenter

Det er noe fascinerende ved denne Johannes. Så sterk og
skremmende i sin framtoning, og samtidig så ydmyk. Det er ikke
mange som peker på andre i dag, slik Johannes gjorde det. De
fleste vil gjerne ha oppmerksomheten rettet mot seg selv. Sosiale
medier gjør det mulig å få nærmest ubegrenset mengde av det. Vi
peker på oss selv, og får tommel opp fra de andre.
Hva trenger vi all denne oppmerksomheten til? Det er et for
stort spørsmål å svare på, for det kan late til at det er noe dypt
menneskelig i det som vi ikke klarer å komme helt til bunns i.
Men noe vet vi. At vi mennesker ofte synes vi ikke er bra nok.
Derfor leter vi etter alt som kan vise oss at vi er ganske bra likevel.
Et utmattende prosjekt. Hva kan Johannes hjelpe oss med? Kan
hende er det noe befriende i at noen er pekt ut som den skyldige.
Det verste menneske vi kan tenke oss er ikke oss selv. En annen er
pekt ut som versting. Vi kan gå fri. Det er verdt å reflektere over
hva «Du-Guds-lam-teologien» kan bidra med i vår tid i møte med
ulike selvbilder og menneskesyn. Jeg utfordrer alle til å reflektere
videre.

Sankthansdagen / Jonsok
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De andre tekstene denne dagen handler også om å peke.
Skapelsesfortellingen i Moseboken minner oss om hvordan alt
som er skapt peker på en Gud som står bak alt og vil alt godt. I
vår tid tilbes og æres naturen i seg selv. Den friske naturen som er
på sitt grønneste nå ved St. Hans, er gode rammer for å peke og
preke om Skaperguden.
Den noe merkelige beretningen fra Apostlenes gjerninger om da
Paulus og Barnabas gjorde et under, er også en «pekefortelling».
Folkemengden ville ære og tilbe dem fordi de hadde gjort en
mann frisk. Men de de ferske apostlene ble sinte og fortvilte,
og skyndte seg å peke på Skaperguden. Peke oppover. Minne
dem om en Gud som står bak det hele og som ønsker alt
godt for menneskene. Apostlene var kloke, de ville ikke ha
oppmerksomheten rettet mot seg selv. Her er noe å lære.
Kanskje ikke minst for oss prester. Det er lett å la seg tilbe når
folkemengden (menigheten) kommer for å ære.

Salmeforslag
Inngangs- og utgangssalmer:
845 Så grønn en drakt, så rik en duft
89 Hør nå godt nytt
1 Herre Gud ditt dyre navn og ære
Salmer ved evangeliet:
939 Se, Guds lam som bærer verdens synd
285 Deg lysets Fader lover vi
Salmer ved nattverd:
604 Jesus, livets sol og glede
620 Hellige mysterium
Den nikenske trosbekjennelsen (”Gud av Gud, lys av lys, sann Gud
av sann Gud”)

Silje Kristin Meisal
sokneprest i Sverresborg Menighet i Trondheim
siljekm@gmail.com
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3. søndag i treenighetstiden
30. juni 2019
1 Sam 1,9–18
1 Joh 3,1–3
Mark 10,13–16

Jeg vil gi min sønn til Herren
Vi får kalles Guds barn
Jesus og barna

Sommer. Søndag. To dåpsfølger. Ei lita bygdekirke fra 1974
langs E6 i nord. Det lukter kirkekaffe, det er varmt, vi er
skikkelige klare for den kaffen, men vi er bare kommet til
prekenen. Dåpsfølgene er ikke så trygge i liturgien, de er høflige,
men det virker som om, og føles som, de er tilskuere til det som
skjer bare et par meter lenger fremme i den lille kirka når jeg
går frem til kanten av det ene trinnet fra kirkeskipet og opp til
koret.
«Dagens prekentekst har vi allerede hørt i dag. For vi har feiret
dåp. Og da leses den alltid. Det var den som Malin leste for oss.
Den om Jesus og barna. Den leses alltid i dåpen, men i dag er det
også den teksten som vi skal stoppe litt opp ved. Den står skrevet
hos evangelisten Markus i det 10 kapittel: …»
Foruten dåpsfølgene, så er også Benedikte der. Hun er 5 år. Hun
og mammaen kommer ofte i kirka. De to. Både Benedikte og
jeg er mest glad i kirkekaffen, men i dag skal hun få hjelpe til i
prekenen, og ansiktet hennes lyser av forventning.
…… «Men disiplene ville vise dem bort.»
Benedikte reiser seg som avtalt, skyver en stol ut i midtgangen,
stopper litt fordi det lager en høy lyd mens stolbenet beveges
bortover. De som ikke fulgte med, følger med nå, for den lyden
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skar godt inn i dagdrømmen. Så klatrer Benedikte møysommelig
opp på stolen, og snur seg sakte mot menigheten for å ikke falle
ned. Hun smiler, og solen treffer henne i bakhodet. Hun løfter
hendene litt ut til siden»
«Da Jesus så det ble han sint og sa til dem: La de små barna
komme til meg.»
Benedikte stråler, hun må løfte hendene litt for å holde balansen.
Det ser ut som en velsignelse. Jeg tror ikke noen husker noe
særlig av hva jeg sa i prekenen den dagen, men de husker at det
stod et strålende barn midt iblant oss, høyest av oss alle.

Ta imot Guds rike slik som et lite barn

Hva mente han med det? Hvordan tar et barn imot Guds rike?
Man lærer aldri så mye som i sine første sju år, sies det. Og jeg
tror på det. Forandringen og læringen, ervervelsen av kunnskap
og utviklingen av selvet er enormt, fra et barn blir født, og til det
begynner på skolen.
Er det det det handler om? Å være i utvikling? Åpen for nye
innfallsvinkler?

Barn = tillitsfulle?

Jesus sier vi at vi skal være, eller bli, som små barn. Var det noen
generelle egenskaper han tenkte på? Det er ofte tilliten vi kommer
tilbake til. Den umiddelbare tilliten som barnet har, at det fra
fødselen er helt og holdent nødt til å være overlatt til andre.
Jeg er ikke god på barnepsykologi, og har ikke noen særlig faglig
kunnskap om barnets utvikling. Det er bare det at jeg selv har
barn og har vært barn selv. Og barnet er ja – tillitsfullt, men
jammen er det skeptisk også. Skeptisk, spørrende, undrende,
undersøkende! «Hvorfor det?», «Hvor kom den fra?», «Jammen,
hvor ER Gud?»
Er det det det handler om? Å være stadig søkende, spørrende?
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En praktisk tilnærming

Dette er en kjent tekst. I alle fall for mange. Kanskje kan det
derfor være virkningsfullt å gjøre noe som er litt uventet. Ikke for
å lage show. Men for å snekre en felles knagg å henge teksten og
våre erfaringer på. Som å få alle de voksne til å reise seg. Og så få
alle barna til å stå på benkene, slik at de blir (stort sett) høyere
enn de voksne. Eller få et barn til å stå på en stol i midtgangen.
Eller få et barn til å lese teksten.

Dåp

I år faller denne teksten på søndag 30. juni. Det er avspark for
fellesferien. I vår menighet blir det nok en søndag med mest
dåpsfolk, eller kanskje ikke så mange tilstede som ellers i året.
Hvis det er dåp denne søndagen, så kan man kanskje bruke
dåpssalmer også på andre plasser i gudstjenesten enn bare
dåpssalmeplass.
Det kan også fungere godt å koble inn litt dåpsteologi i prekenen
og gudstjenesten denne dagen. «De bar små barn til Jesus for at
han skulle røre ved dem». Det er jo det vi gjør i dåpen. Bæres. Av
sterke armer, av fellesskap, inn i fellesskap, til Jesus. Til en hellig
handling hvor Gud rører ved oss. Gjennom dråpene med vann
strekker Gud ut sin hånd og sier: «Dette er mitt barn».
Ta imot Guds rike som et lite barn.
Denne søndagen ble Benedikte det tydeligste tegnet på Guds rike
der hun sto, med armene ut, i stor glede over oppmerksomheten,
ansiktene som strålte tilbake mot henne. Bekreftelsen i
fellesskapet, som også skjer i dåpen. Ingen er tilskuere lenger.
Alle er velsignet av barnet.

Salmeforslag
Åpning: 841 Den blomstertid nå kommer
Dåpssalme: 592 For augo våre faldar ein skapardraum seg ut
Mellom tekstlesningene: 576 Som spede barnet drikk si mjølk
Etter preken: 586 Fylt av glede, over livets under
Nattverd: 604 Jesus, livets sol og glede
Slutt: 320 Ærens konge, nåden Herre

Ole Andreas Holen
kapellan i Sagene og Iladalen menighet
oh673@kirken.no
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4. søndag i treenighetstiden
7. juli 2019
Salme 22,8–12
1 Tess 2,5–13
Matt 9,35–38

Gud som jordmor
Vi forkynte evangeliet for dere
Høsten er stor

Mot naturen – gudstjeneste og sjelesorg
utenfor kirkerommet
Sommeren er tiden for friluftsgudstjenester mange steder.
Kanskje er det blitt et siste fristed utenfor gudstjenestereformen,
der tusen blomster blomstrer. Takk Gud for det. Grunnstrukturen
i gudstjenesten frigjør oss fra tilfeldige påfunn. Det gir rom
for den enkeltes liv i den store fortellingen, men godkjente
detaljinstrukser for bønner og liturgier kan også kvele
kreativiteten, og miste dagen av syne.
Gudstjenesten begynte ute: Der Gud første gang trådte frem som
skaper, der Moses møtte Gud i en brennende busk, og der Jakob
reiste et alter av steinen han sov på, og drømte om himmelstigen.
Gud på dette sted, ”Her er himmelens port”. Jeg kjenner meg ofte
nærmest Gud når iskrystallene henger tunge på fjellbjørka, når
isen speiler seg som glassmalerier i lav vintersol, og granleggene
står som søyleganger. Jeg kan vandre i Guds egen katedral, i
eikelunder og vinmarker, en sommerdag.
Kirken er også et stykke natur. Ralph Waldo Emerson skriver
at katedralenes søyler kronet med blader, hugget i stein, er som
høye trær. Nidarosdomen er selv et stykke natur, med stein fra
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sytti ulike steder i Norge. Haga Sofias marmorgulv etterligner
en blomstereng. På samme vis kommer gudstjenesten tilbake til
sin opprinnelse ute på veiene, ved en milepæl på en vandring. En
gudstjeneste ute er en dag for å gjenspeile skaperens bilde i oss, i
sanselighet og kreativitet.
Andre søndag i juli har vi i Sagene og Iladalen menighet som
tradisjon å feire friluftsgudstjeneste i Hjemmets kolonihave på
Bjølsen, i stedet for i Sagene kirke. På en liten plass med singel
og plastikkstoler foran velhuset, feirer vi en enkel messe med
sangere fra kirkekoret. En tordensky henger litt truende over.
Blir det regn? Det merkes godt om den lokale kirka melder seg
på, og bryr seg om det som skjer lokalt. Folk bryr seg om at
presten viser seg ved fotballbanen eller hører skolekorpset. I
kolonihaven ligger også det røde huset i Portveien 2, der Eivind
Skeies ”Morgensdagens søsken” ble skapt. Kanskje for oss lokalt
et ubrukt potensial?
”Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene”.
Friluftsgudstjenester blir raskt til naturromantikk. Sporene
etter Gud ser mest autentiske ut der isbreene har laget morener
i fjellandskapet, eller der bølgene langsomt former berget. Men
der isbreene trekker seg tilbake, blir det også spor etter det
menneskeskapte. Det er i grunnen trist, at det menneskeskapte
bare blir synonymt med global oppvarming, og dermed med skyld
og synd i en kirkelig kontekst. For er ikke det menneskeskapte
også et avtrykk av Guds bilde i oss? Det skapende gir mulighet
til politisk endring og vitenskapelige nyvinninger, i stedet for
handlingslammelse. Uten å fornekte miljøkrisen og frykten for
at naturen vil slå tilbake, må kirken forkynne noe mer enn skyld
og trussel om ødeleggende flom. Våger vi å forkynne håpet om
Gud som stenger for vannmassene, setter en grense for havet, og
er vedvarende skapende? Tror vi at regnbuen er tegnet på Guds
frelse? Eller er Gud den helt andre, som aldri lar seg definere,
eller fanges i bilder? Å tro på Gud som skaper, er å skille Gud fra
det skapte, og samtidig tro at Guds livspust finns i alt levende. Alt
som lever, tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake.
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Vi kan oppsøke naturreservatene for å finne rester av autentiske
gudsbilder, spor av Gud. Det er et godt sted å trekke seg tilbake
for å være alene, før bønn og stillhet, for å lytte til Guds stemme,
men mennesket er også et stykke natur i byen. Den hellige byen
er også et bilde på Guds bolig. ”Jesus vandret nå omkring i alle
byene og landsbyene.” Mange friluftsgudstjenester holdes i
lokalmiljøet i soknet, gjerne i samarbeid med lokale aktører av
god vilje, ved en velfrisert hekk, og pyntet gårdsplass med hvite
plastikkstoler. Evangeliet ble til i byen og i bygda.
Vi er først og fremst relasjonelle mennesker, skapt til å leve i
fellesskap. Kirken er en del av samfunnet vi skaper, hellig og
allmenn. Vi følger i Jesu fotspor, ikke bare når vi trekker oss
tilbake, men når vi går inn i byen og på bygda. Lokalsamfunnet
trenger en lokal kirke som bryr seg. Når kirkebruksplanen i
Oslo må trekke kirka ut av lokalsamfunnet, forkynnes ikke
evangeliet, som ”Gud på dette sted”. Friluftsgudstjenesten og
gategudstjenesten er en påminning om at Gud ikke er avhengig
av våre bygg, eller bestemte steder, men at Gud tilbes i Ånd og
sannhet.
”Jesus så folkemengdene og fikk inderlig medfølelse med dem”.
Mange prester jobber utenfor kirkerommet i institusjoner, på
læresteder og i bedrifter, sist sett i TV2s serie om prestenes
arbeidshverdag. Sjelesorgen, samtalen på pauserommet,
ved sykesenga eller på cella, er et møte med presten som et
medmenneske som har tid. En som kan se deg og høre din
livsfortelling. En som kan romme nederlag og samtidig være
bærer av håp. Å bli sett og hørt kan være veien til helbred, mot
til å leve. Som sjømannsprest i Rotterdam lurte jeg ofte på hva
det hadde å si at jeg kom ut på skip med ei norsk avis. Mer enn
hundre års nærvær fortalte meg at vi var der hvis det smalt, og at
nærværet i hverdagen var limet som holdt oss sammen.
Jesus så forkommenheten og hjelpeløsheten. Ensomhet har blitt
løfta frem som vår tids folkesykdom. Aldri før har flere oppsøkt
terapi. Psykolog Ole Jacob Madsen har vist hvordan mengden
selvhjelpsbøker vokser, og kanskje i takt med medikamentbruken,
vil noen si. Et selvrealiserende prosjekt kan være ensomt, om det
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ikke lykkes. Madsen utfordrer presteskapet på at vi har oppgitt
vårt samfunnsoppdrag. Blir vi redde for å skape mening og
normer, aksepterer vi også relativismen. ”…for de var forkomne
og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.” Sitter vi å ruger på et
håp for oss selv? Kunne vi ha visst større medfølelse og brydd
oss mer om lokalsamfunnet, og vært mer kritiske og profetiske
i politikken? Psykologen S. Benjamin har introdusert et
paradigmeskifte i psykoterapien, som hun kaller The Third
Way. Hun oppfordrer terapeuten til vise sine følelser. I frykt
for motoverføringer har den objektive psykologen vært et ideal,
men et taust steinansikt forteller også mye, eller overlater mye til
fantasien. Benjamin etterlyser subjektet, for det er i relasjonen
at mening skapes, og mening er like viktig som diagnoser.
Konfidenten blir møtt med likeverd, når terapeuten våger tre frem
med sin menneskelighet. Hun blir er et menneske som kan tåle
og romme det vanskelige og ofte skamfulle. I sjelesorgen er Jesus
forbilde. Jesus fikk inderlig medfølelse. Jesus gråt. Jesus ble sint,
og som Sturla Stålsett skrev i en betrakning: «Jeg tror at Jesus
også ble glad.» Tror vi at Jesus var sann Gud og sant menneske,
kan vi også våge å være sanne mennesker. Tror vi at vi er skapt
i Guds bilde, kan vi ha mot til å tro på de gode menneskeskapte
kreftene i oss, som sanne gudserfaringer. Det sant menneskelige,
som inderlig medfølelse, er spor av det hellige i oss, fordi vi er
skapt til fellesskap.
Sommeren er en kort, høsten kommer raskt. Høsttakkefesten
holder vi i Sagene og Iladalen menighet, i skolehagen på
Geitmyra, med epleslang og friluftsgudstjeneste, i takknemlighet
for livet. ”Høsten er stor, og arbeiderne få”, sa Jesus. Innhøstning
er lignelse, som gjetingen er det, men ikke for å gjøre mennesker
til objekter vi samler på, tilpasset våre behov. Vi verken kutter
dem ned eller tresker dem som korn. Eller som det heter i
psykologien, det handler ikke om ”å spise eller å bli spist”, men
å skape et rom mellom oss, en tredje vei, et fellesskap. Det er
en fristelse, også i kirkelige miljø, at vi alltid skal ”gjøre” noe
med folk. Da blir mennesker vi møter, også i kirken, bare noe vi
forbruker, i håp om å bekrefte oss selv og våre standpunkt. I Jesu
lignelse om innhøsting ligger også øyeblikket når noe har modnet
og tiden er inne, for at det som har slått ut i blomst kan tas i mot i
takknemlighet.
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Tro kan modnes. Våre gudsbilder er ikke statiske som barnetro,
de kan modnes og endres. For alt jeg vet, kan Gud selv endre seg,
fordi Gud føler, fordi Gud elsker. Fordi Jesus som Guds sønn,
fikk inderlig medfølelse med de fortapte. Når den fortapte møter
medfølelse, kan det skje, når håp blir, der den andre enda bare ser
mørket. Når noe må dø, for at nytt liv skal modnes frem. Falske
jeg og falske gudsbilder, blir møtt av et sant menneske og sann
Gud, Jesus Kristus.

Salmeforslag
618 Vi er et folk på vandring
841 Den blomstertid nå kommer
845 Så grønn en drakt
832Jeg synger på en blå, blå salme
520 Gå gjennom byens rette gater

Omtaler

Valborg Orset Stene
samtaleprest i Oslo domkirke
vs693@kirken.no

161

Stille uke
Vårt Land Forlag, 2019
Er det grunn til å ha høye forventninger til årets påskehefte fra
Vårt Land forlag? Ja, av flere grunner.
Vårt Land Forlag lanserte for første gang påskehefte i fjor, og
leverte et blad/hefte/tidsskrift som ingen visste at vi trengte.
Så bladde vi ivrig og skjønte at dette kunne gi påskehøytiden
nye vinklinger og nye bilder, og fremfor alt noen gode, stille
lesestunder. Kanskje er Stille uke et etterlengtet bidrag fordi
det er få andre seriøse medieaktører som utforsker påsken som
kristen høytid. For mens dagspressen gir oss ”4- på- gata ompåske”, hvor kanskje kun én av fire svarer noe som nærmer seg
påskens innhold, er det å forvente at Vårt Land gir oss noe annet,
noe mer. Men de kan ikke æres bare fordi de lager et påskehefte.
Det er grunn til å stille høye krav til både vinklinger og utvalg i
tekst og bilder.
Påskeheftet ligner på julehefte-sjangeren som har fått en
renessanse de siste årene. Herborg Kråkevik var som kjent først
ute med å ta opp igjen og løfte fram denne gamle tradisjonen
med sitt hefte ”Juleroser”. Vårt Land gir ut ”Hellig jul”, som
er ”gamle perler og nye bidrag som kretser rundt det kristne
budskapet”. Påskeheftet har flest nyskrevne bidrag (kanskje
fordi det ikke finnes så mange gamle påskehistorier som det
finnes julefortellinger). Her er gjentrykk av bilder fra den eldre
kunsthistorie så vel som samtidskunst, slik som i juleheftet, og
en nyskrevet salme er det blitt plass til, i tillegg til en av de mest
kjære påskesalmene; ”Deg være Ære”.
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Måltidsteologi

Men hvilken påske er det Stille uke vil formidle? Hvilken
påsketeologi er det som presenteres? Årets påskehefte
introduserer årets tema i et kort forord, hvor det reflekteres
over måltidet. Måltidet som hverdagspraksis og som eldgammel
kirkelig tradisjon i nattverden. Dette setter an tonen for teologien
i heftet. Jeg mener å finne en inkarnatorisk påsketeologi som
kan formuleres slik: Innholdet i bibelfortellingene, liturgiene,
ritualene kan gjenfinnes i våre hverdagssituasjoner. Og vice
versa: hverdagserfaringer kaster lys over hva det er vi opplever i
liturgiene, hva kristendommens innhold er. Åste Dokka skriver
om dette på vakkert og brutalt vis gjennom å veve sammen
beskrivelser av amming og nattverd. Nattverdens ord om ”min
kropp, gitt for deg” kan gjenfinnes i manges erfaringer av det å
gi seg hen til den lille i ammingen som trenger næring for å leve.
Teksten er kroneksempel på en god feministteologisk refleksjon
som vi trenger flere av.
Bidragene fra de andre teologene utforsker også måltidet som en
mystisk og kroppslig erfaring. Nils Terje Andersens preken er den
første lengre teksten i heftet, og beskriver hvordan en respektfull
bruk av den jødiske påske- måltidstradisjonen i et nærmest
liturgisk måltid i hans eget hjem, blir en påskeerfaring som sitter
i kroppen i dagevis. Andersens lager en bro til Silje Kvamme
Bjørndal sin tekst, som også nevner det jødiske måltidet fra sin
selvopplevd hendelse i den hellige by. Men det som først virker
som nok en ekstatisk ”Jerusalem-fortelling” ender i overraskende
poenger og fascinerende bruk av ordene lede og lide. Slike tekster
gjør klok, og jeg vil tro de kan vekke lysten til å skrive prekener
hos prester som har gått ”høytidslei”. Rolv Nøtvik Jakobsens
tekst er også inspirerende. På velkjent ”Nøtviks” vis leker han
med ordene og knytter det store og lille sammen. Også her pekes
det på kroppslige erfaringer som kan hjelpe oss til å sanse påskas
forunderlige innhold. Hvor er det blitt av latteren på påskedag?
Det siste bidraget fra en teolog, som er det første i heftet, er
Sindre Skeie sin nyskrevne salme. Melodien er sangbar, viseaktig,
men kanskje en smule kjedelig. Her er det også måltidsteologien
som utfoldes. Den går i noen kjente spor som ligner på ”å dekke
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langbord i verden”, men her er også noen nydelige formuleringer:
”Bryt et brød og del et stykke tid”. Det skal ikke forundre meg
om denne kan bli en mye sunget ”salme under nattverden” eller
offertoriesalme i påsketiden.

Forfatterne

Å få nyskrevne bidrag fra godt etablerte forfattere som føyer seg
inn i et så stramt og smalt hefte som dette, kjennes som en gave.
Av og til kan jeg lure på hvor fri en slik forfatter kjenner seg i
skrivingen. Når blir det oppdragskunst? Jeg synes de tekstene
som åpenbart er mest frie fungerer best. Da mener jeg ”frie”
i betydning av å virke uavhengig av en mulig bestilling de har
mottatt. Her er Vigdis Hjorth i særklasse, hun skriver utleverende
og utforskende. Mange lurer kanskje på hvilke forbindelser det
er mellom hennes tekst og påskas fortelling. Undringen kan bli
en del av meningen. Jeg tenker at hennes betraktninger om skyld
og straff er særdeles påskeaktuelle og historien om søvn berører
langfredagsfortellingen om disiplene som sovner i Getsemane.
Birger Emanuelsens fisketur trigger også assosiasjonsevnen. I en
thriller-aktig tekst hvor nåtidsfortellingen foregår i påsken, reises
temaer som tilgivelse og hukommelse.
Det kjennes også som en gave å få lese kjente tekster som
Babettes gjestebud i en tilgjengelig trykksak (slipper å lete i en
bokhylle, eller lese den sjarmløst på skjerm), og å få presentert en
påskeaktuell legende av Selma Lagerlöf eller vers fra Rilke, som
kanskje mange av oss ikke har lest før.
Å få servert både oppskrifter og lydspor til påskas feiring topper
det hele. Det kunne vært mer av dette, uten at det hadde gjort
noe. Og hadde det ikke vært på sin plass med tips om lydspor og
film fra populærkulturen? Illustrasjoner og kunst som er trykket i
heftet er forbilledlig fra ulike epoker av kulturhistorien.

Et savn

I påskeheftet er det globale diakonale perspektivet helt
fraværende, kanskje med unntak av den første salmen. Hva med
våre søsken i verden som er invitert til måltidsfelleskapet men
som ikke får noe å spise? Hvor er lidelsen og langfredagsropet ved
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matfatet? Er det meningen at vi skal gjøre oss ferdig med dette
fokuset i Fasteaksjonen? Og i det jeg savner det, kjenner jeg at det
gule, duse og dempede omslaget kan bli vel sukkersøtt, i verste fall
kvalmt. Er det noen mening i en påsketeologi som skal være stille?
Skal den ikke rope ut en forskjell i verden?

Duse toner

Det eneste som stikker seg ut fra det noe dempende estetiske
preget i Stille uke, er de tre gråsvarte sidene med utdrag fra
”nattverdsinnstiftelsen” fra første Korinterbrev. Disse sidene
oppleves som en nødvendig kontrast. At akkurat nattverden –
med de gjennomgripende ord om kropp og blod, og bildet av
brød og vin –, får et slikt rått preg, forsterker opplevelsen av
et mysterium det er verdt å stanse ved. Eller kanskje heller, et
ropende spørsmål det er verdt å lytte til: Hva betyr det at dette
blir gitt oss i vår tid?
Jo, det finnes noen flere unntak i den dempede estetikken. Håvard
Vikhagens bilder har en gjennomgående dyp koloritt. Men det er
som om formatet ikke yter bildene rettferdighet. De blir fortsatt
søte, uinteressante for meg. Like fullt vekkes en nysgjerrighet
på å oppleve dem i storformat. Og helt til sist: Intervjuet av den
finske forfatteren og presten som har vært i sitt dypeste personlige
mørke har også svarte toner. Det samsvarer med innholdet i hans
erfaring. Men håpet som finnes i hans teologi har påskedagshvitt
i seg.

Oppsummert

Så svarer Stille uke til forventningene? Ja. Og den som ikke har
forventninger i det hele tatt, kan unne seg å bli overrasket.
Årets påskehefte fra Vårt Land er verdt å lese, i korte eller lange
drag. Porsjonsvis eller i ett jafs, i solveggen eller i strandkanten.
På lesesalen eller i sofaen i fastetiden. Ta det med deg på fjellet og
les det i den stille uke. Og kom så tilbake til kirken der du hører
til, for å feire påsken sammen med de andre.
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Morgon og kveld
Jon Fosse
«Kvifor er det som det er?»
Det spør Tusten,eller Mattis som han egentlig heter, om i boka
Fuglane av Tarjei Vesaas.
For livet gjennom er jo Mattis en tust, ut i ordentlig arbeid
kommer han aldri, og avhengig er han til sin siste dag av søstera
Hege. Men likevel, evigheta er der, med sitt stille sus gjennom
dager, år og slit. For over Mattis hus går der et rugdetrekk - et
rugdetrekk som med sitt skremmende sus gir et løfte om håp
selv om alt uavvendelig bare er som det er og ikke ser ut til å
forandres. Hverdagen finnes der, men det gjør også rugdetrekket.
Kanskje setter fugletrekket til og med hverdagens urettferdighet
og skam i et nytt lys.
Fiskeren Johannes, han vi møter i boka Morgon og kveld av Jon
Fosse, stiller seg nok ikke like direkte spørsmål som Mattis. Han
spør aldri om hvorfor livet er som det er. Og selv om han nok
ikke ser opp mot himmelen i tide og utide, finnes evigheta der for
han også. For Johannes er den innebygd i hverdagen, i hjerte og
tanker, i dager og samtaler.

To inngraverte tekster

Jeg vet ikke helt hvorfor det ble nettopp Fuglane og Morgon og
kveld som ble mine to bokskatter. Men nettopp disse to tekstene
er det som har inngravert seg i hjertet mitt, nettopp disse to
tekstene er det jeg bærer med meg gjennom livet.
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Hva er det så med disse tekstene? Når det gjelder Fosses Morgon
og kveld, som det skal handle mest om her, tror jeg det dreier seg
om skjønnhet og om vemod. Det finnes en godhet i språket og i
teksten til Fosse, i tankene han skildrer – hos fiskeren Johannes,
kona Erna og dattera Signe. For livet etterlater seg et en undring
hos dem. Livets kår fyller menneskene med en ydmyket som
Fosse skildrer varsomt og uhøytidelig. Vi forstår at noe må vi bare
akseptere, noe er bare som det er. Å fødes og å dø – det må vi
bare. En stille undring og et vakkert vemod kan vokse fram i møte
med fødsel og død..

Ømhet og vemod

Det er godt å være i et slikt landskap av undring og vemod.
Å forholde seg til begrepene liv og død er å forholde seg til to
kolossale ord, overveldende og ugjennomtrengelige, men når
jeg leser Fosses tekster kan jeg leve med de store temaene i
tilværelsen uten hele tida ville tenke på noe annet. Jeg vil ikke
flykte vekk eller tenke på noe enklere. Isteden kan jeg kan være
der hos Johannes, Erna og Signe, de som kjenner seg så små
i møte med alt dette som er for stort for dem, livet, døden og
kjærligheta. Kanskje er det vemodet og litenheten jeg finner hos
dem som gjør det mulig. Når jeg får bli kjent med Johannes, Erna
og Signe, skjer det noe rart. Jeg tar med meg erfaringene deres,
rett og slett, bærer dem med meg. Og det vakreste av alt er jo
hvilke erfaringer Fosse har valgt å formidle!

Fødsel og død
Eit barn, som skal heite Johannes,
og bli fiskar, blir født.
Ein gammal mann, som heiter Johannes,
og har vore fiskar, døyr (Fosse 2008).
Morgon og kveld handler rett og slett om fiskeren Johannes sin
fødsel og død. Fosse tar fram den skarpeste kniven i skuffa og
kutter fortellingen om livet til Johannes rett etter fødselen hans,
etter dette får vi ikke høre noe om ham før han skal dø. Dette er et
originalt grep som gjør boka spesiell for meg. Den strenge formen,
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fortellingens skarpe kanter, åpner også opp for en særegen
mjukhet og ømhet. Ja, jeg blir nesten med Johannes når han
fødes:
(…) og så denne stilla i ei stor og gammal stille derifrå og
ikkje innanifrå men noko som skulle og det kjem ikke att det
forsvinn og forsvinninga er ikke noka anna enn den gamle og
aldri den same og så det tydelege skriket klårt eit skrik tydeleg
ei som stjerne og så som ei nemning ei meining ein vind denne
pusten ein roleg pust og så ei roleg roleg rolege rørsler og
tøyet mjukt kvitleik ikke så gammalt men frå havet eit klede
og ikke mørkt og raudt men tørt og forferdeleg stille og så ei
hand og dette skriket er borte og så mjukt mjukt nett som det
raude og mørke mjukt og varmt og så kvitt og mjukt og varmt
der mellom lippene og fast og kvitt og alt er roleg og så du er
så god du så god du så fin ein gut det er du og ingen er så fin
som deg det ingen det finst ikke nokon så fin som deg du er det
finaste det beste Ja du er ein fin gut Han er fin Ja du verda 		
					
(Fosse 2008: 16, 17)
		
Fosse viser også hvor sammenvevde vi mennesker er i liv og
død,slik som når Johannes møter igjen sin avdøde kone Erna, like
før han selv skal dø.
(…) i dag er visst ingenting på stell, i dag skjer visst berre alt
brått og utan vidare, tenkjer Johannes og han begynner å gå
bortetter vegen mot huset sitt og vegen den kan han så godt
at den kunne han ha gått utan å ha sett noko som helst og han
stansar, for høyrer han ikkje steg der framfor seg? jau visst
høyrer han vel steg, og kjem ikke stega midt imot han? og er
det ikkje stega hennar Erna han høyrer? så kjem Erna no for
å ta imot han, ja jammen gjer ho ikkje det, tenkjer Johannes,
nei det var då reint utruleg, tenkjer Johannes, men sjølvsagt
kan det ikkje vere Erna som no kjem gåande imot han, det går
sjølvsagt ikkje an, tenker Johannes og stega kjem nærare og
han står der berre og så stansar stega framfor han
Er det deg Johannes? seier så Erna
og Johannes kjenner ei lykke gå gjennom seg
					
(Fosse 2008: 91)
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Det lille mennesket og det store vemodet

Per Fugelli snakket mye om menneskene på Røst, som han møtte
under sin første legepraksis. Slik jeg forstod ham, mente han at
når de måtte leve med de sterke kreftene i livet, leve med havets
fråde og mørketidas uovervinnelighet, ble de formet av det. Ble de
kanskje åpnere og rausere av å konfronteres med egen litenhet?
Selv oppfordret Fugelli folk til å ta inn over seg at ingen lever evig.
Fosses Morgon og kveld antyder at det er nettopp i møte med
livets og dødens urokkelige lovmessighet, at den forunderlige såre
ømheten vokser fram – vemodets skjønnhet og undring som kan
gjennomskinnes av Guds lys.
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Kvinnekamp og klimakamp
Dette nummerets aktuelle preken ble holdt av Annette Dreyer
under årets 8. mars-gudstjeneste i Oslo domkirke, Kvinner og
Klima. (Red.)
Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det
18de kapittel:
Jesus fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke
miste motet: «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud
og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 I samme by var det en
enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg mot min
motpart, så jeg kan få min rett.’ 4 Lenge ville han ikke, men
til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke
tar hensyn til noe menneske, 5 får jeg hjelpe denne enken til
hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med
at hun flyr like i synet på meg.’»
Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! 7
Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som
roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg
sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart.
Slik lyder det hellige evangelium.
Det er ikke ofte at sinna damer blir brukt som gode eksempler.
Men i denne lignelsen fra Lukasevangeliet er det akkurat det som
skjer. Jesus forteller om ei dame som har måttet tåle mye urett.
Hun er enke, og har blitt frarøvet arven sin av en urettferdig
dommer, eller sagt med andre ord, hun er blitt frarøvet det som
var hennes av en mann med makt. Men denne kvinna er så
rasende at hun ikke lar seg stoppe. Det synes jeg er et frigjørende
bilde! Hun viser et annet kvinneideal — hun er en kvinne som står
på krava, og som hever stemmen sin så høyt at hun til slutt blir
hørt.
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Slike forbilder trengs. Kvinnen i dagens tekst er fly forbanna av en
grunn. Hun er i ferd med å miste arven sin, en arv hun ikke har
råd til å miste. Hun bruker sinnet sitt til å utfordre den med makt.
Og hun blir hørt. Slik baner hun vei for flere.
I dag på kvinnedagen er vi samlet her i kirka under overskriften
kvinner og klima. Vi har endelig forstått at også vi har en arv vi
ikke har råd til å miste. Det vi vet om klimaet kan ikke lenger
forbli taus kunnskap — det må bli handling, politisk og personlig.
Klimakamp og kvinnekamp hører sammen — fordi kvinner er
blant de som er aller mest sårbare for klimaendringene. Og det
som står på spill er vår felles arv — jorda. Og den har ingen av oss
råd til å miste.
Derfor må vi begynne å gå en annen vei, en skånsom vei. I
solidaritet med dem som allerede lever med konsekvensene av
klimaendringene på kroppen, med fremtidige generasjoner, med
urfolk som vil miste sine livsgrunnlag om kloden blir varmere,
i solidaritet med kvinner som dyrker jorda og som brødfør
familiene sine.
Denne veien er gått opp av mange før oss, av kvinner og menn
som har våget og som våger å tenke annerledes. Som bruker
sinnet sitt til å stå opp for andre. Som engasjerer, inspirerer og
viser at ja — en annen vei er mulig. En vei som blir til når våre
valg formes av kjærligheten og forpliktelsen for andre. Jesus sier
at å elske sin neste som seg selv er like viktig som å elske Gud.
Denne nestekjærligheten er ikke en tannløs, “alt ordner seg”-type
mentalitet. Nestekjærlighet er et radikalt valg, et livsvalg som må
forme oss. For vi har en arv vi ikke har råd til å miste.
Og det er når jeg snakker om dette — om at klimakampen også
inkluderer mine egne valg at jeg kan bli motløs. For ingen kan
bære jorda eller klimaet på sine skuldre. Ikke alene. Når idealene
møter virkeligheten, er jeg ofte ikke stolt over utfallet. Men i tida i
er inne i nå, før påske, i fastetiden, øves vi i å gjøre andre valg. Vi
øver oss i å leve annerledes. I å vende om, å snu og gå en annen
vei. Gjennom fastetida smykkes kirkerommet i fiolett — rødt for
kampen, blått for himmelen og havet — og minner oss om at det
finnes en annen vei. En vei for liv. Vi kalles til å lytte.

8. mars 2019 i Oslo domkirke
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Vi må lytte til stemmene fra de som roper. Fra den rasende
kvinnen i evangeliet som reiste seg mot makta og som ble hørt.
Vi må lytte til stemmene fra urfolk verden over, vi må lytte til
alle som kjemper for en framtid vi ikke har råd til å miste. Og jeg
tror at ropene fra alle disse forener seg med stemmen fra Gud
— som allerede da det første mennesket trådte over en grense
som ikke skulle krysses, ropte ut. Adam hvor er du, hørte vi det
ble lest i stad. Fortellingen om mennesker som reiser seg, som
roper, som krever sin rett, har gjenklang med Guds egen stemme i
skapelsesberetningen, når Hun ser at mennesket har gått seg vill.
Når mennesker roper etter rettferdighet, så lyder ekkoet fra Guds
egen stemme til de to i hagen. Hvor er du? Hvor er du på vei?
Dette ropet — Guds rop — Skaperens stemme som roper ut i
protest mot at jorden Hun skapte skal rives i biter, borres i,
sprenges opp, hogges ned og asfalteres og at menneskene Hun
formet må lide fordi jorda er for varm, forenes sammen med
ropene fra sinte kvinner og menn som står opp for rettferdighet,
som krever endring, og de føyer seg sammen, menneskers
stemmer og Guds egen stemme. Og vi må lytte. For vi har en arv
vi ikke har råd til å miste.
En av disse stemmene tilhører den svenske ungdommen Greta
Thunberg som hver fredag uteblir fra skolen for å demonstrere
for klimaet. Hvorfor skal jeg utdanne meg når framtida min er i
spill på grunn av klimaendringer, spør hun. Hennes engasjement
og handlingsvilje står som en sterk kontrast til unnvikende og
handlingslammede politikere. Og hennes kampvilje smitter.
Forrige fredag var det mange ungdommer både i Norge og Sverige
som deltok i demonstrasjonen, og de kommer til å fortsette. De
kjemper for en arv vi ikke har råd til å miste.
En annen som kjemper for denne arven er ei virksom dame
fra Groruddalen som heter Astrid. Hun er for glad i marka, for
glad i havet, for glad i barnebarnet sitt og den oppvoksende
generasjonen til at hun kan tåle å overlate verden til dem - til
oss - uten å gjøre noe for å påvirke. Fra grått til grønt, fra skrot til
spire, er hennes slagord og visjon. I Oslos mest industrialiserte
bydeler kan man se spor etter Astrid, i fotsporene hennes suser
det humler fra nyetablerte humleblokker, idrettsanlegg får
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insektsvennlige planter på takene, grå industriområder blir
stadig grønnere, og flere og flere engasjeres til å ta store og små
klimavalg i hverdagene sine. For Astrid, og stadig flere med
henne, har skjønt at vi må kjempe nå. For vi har en arv vi ikke har
råd til å miste.
Og vi er mange som har den samme fornemmelsen. Vi er mange
som har begynt å heve stemmene, som har begynt å gå en annen
vei. Vi er en del av noe større. I dag, på kvinnedagen er det tydelig.
Vi er mange som hever stemmene og roper til styresmaktene at
Parisavtalen er til for å holdes, at klimamålene forplikter, som
roper til politikere at sårbare naturområder må vernes og at
byrden kan ikke ligge på enkeltmennesker alene, som roper om at
det må skapes alternativer til oljenæringa, og det må skje nå.
Og i det store toget som går frem, over hele kloden, i dette toget av
mennesker som har sett at vi har en arv vi ikke har råd til å miste,
ja i den bevegelsen kommer det stadig nye og unge stemmer til.
Der er unge entreprenører som har klima som valgfag på skolen,
der er kunstnere som maner nye bilder nye fortellinger frem på
netthinnene våre, det synges nye sanger, nye fortellinger om
verden og framtida fortelles. Disse stemmene bærer med seg håp,
og disse stemmene er ikke alene. Jeg tror at Gud selv går med i
kampen. At Hun gir den trette kraft, og sørger for at mennesker
får sin rett, og det snart, i kampen for en arv vi ikke har råd til å
miste.
Ære være Skaperen, Frigjøreren og Livgiveren, en sann Gud fra
evighet og til evighet. Amen.

