
     Sceneskrekk på julaften   

Hva skjer i prestens hode og kropp, når kirken endelig fylles til 
randen, både en og to ganger på samme dag? Hva formidles fra 
prekestolen på selve julaften, når en halv million nordmenn sitter 
benket, for å komme i julestemning? Og hvordan vil pandemien 
prege julens budskap i 2020?  

Mange prester er i sving på julaften, dermed får vi ikke anledning 
til å høre hverandre. Redaksjonen har derfor samlet et knippe 
juleprekener fra frimodige kolleger, som har lagt hode på (skrive-)
blokken. Vi håper det kan bli til inspirasjon i forberedelsene til 
årets julaften, og kanskje en redning for den som har fått skrive-
sperre. Og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går, som 
Prøysen synger. 

Mens oppslutningen om kirkelige handlinger avtar og medlems-
tallet synker, nesten umerkelig, holder oppmøte til julaften seg 
rimelig jevnt. Julaften er selve lakmustesten for Den norske kirke, 
om den fortjener betegnelsen folkekirke. 

Arbeidet i redaksjonen om temadelen har vært delt; Marte 
Holm Simonsen har funnet skribentene; et utvalg juleprekener 
fra Hamarregionen styrker folkekirketanken, en tradisjon 
som har stått sterkt siden Kristian Schjelderup var biskop der. 
Juleevangeliet handler også om utenforskap. Noen må feire jul, 
der de ikke vil; i fengsel eller på sykehus. Juleevangeliet formidles 
i Sjømannskirken og tolkes i en bakgård på Tøyen. 
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Undertegnede (Oah) lanserte idéen om et juleprekennummer 
av ren nysgjerrighet; kritikken fra folkedypet kan være nådeløs. 
Julaften er dagen du ikke feiler, det er kanskje eneste sjansen 
i året du får til å nå bredt ut. Vi henvender oss til et publikum, 
til folkekirken, og ikke menighetskjernen. Vi holder folketaler, 
opptrer som statsledere, griper etter de enkle metaforene, 
og bringer inn aktualitetene. Krybbemotivet ser ut til å være 
uttømmelig! For en kreativitet! 

I skrivende stund vet vi ikke om vi får holdt kirkene åpne på 
julaften. Historien vil vise om oppslutningen i kirkebenkene 
stuper på grunn av smittevernsreglene mot spredningen Covid-19. 
Men den vil også, tror jeg, vise en iver etter å nå ut på gater og 
torg! Og enda flere vil følge kirken digitalt på SoMe. Å forkynne 
håp, samhold og lys i mørketida blir enda viktigere, slik englene 
viste seg helt overraskende for gjeterne. 

Prekensamlingen er retrospektiv. Årstallene forteller noe om det 
som opptok oss akkurat da; Thomas Wagle gir et godt tidsbilde 
fra 2019. Men som Ingrid Melve skriver: ”Det jeg sa i 2017, 2018, 
2019 – selv om det er den samme prekenteksten, kan ikke brukes 
i år. For dette er et helt annerledes år, og den usikkerheten, 
sårbarheten, det kaoset hele verden gjennomgår nå, det kom jeg 
ikke utenom.” 

Per Erik Stave Engdal skriver om høye forventninger og fall-
høyden på julaften fra Sjømannskirken i New York. Fengselsprest 
Kristin Holen Daae går enda lenger; hun skriver om å bomme 
helt på budskapet, for fangene i Kongsvinger fengsel, og 
konkluderer med at juleevangeliet får snakke for seg selv!  Å 
tale for noen som ikke vil være der, er også tema i julehilsen til 
pasientene på Lovisenberg sykehus. Klok av skade eller rik på 
erfaring, julehilsen fungerer som en skriftlig manual, der ikke 
alle sykesenger kan nåes. Ikke bare gleden, men også sorgen 
forsterkes i julen. Det glade budskapet og den forventede 
julestemningen, står i skarp kontrast til sår og tap, brutte 
relasjoner og frykten for døden. Noen taler til varme kirkebenker, 
breddfulle av forventinger. Svein A. Lillejord har en perle av en 
klassisk hjertepreken, mens Morten Eriksen Stensberg har våget 
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seg ut i det ondes problem; ”Guds allmakt inn i et stykke tøy!”. 
Det er nydelig formulert om inkarnasjonen. Et fellestrekk i mange 
juleprekener er den kristne humanismen. Den italienske filosofen 
Gianni Vattimo skrev i sin lille bok Jeg tror at jeg tror, om svak 
tenkning, ‘pensiero debole,’ i motsetning til en sterk metafysisk 
dogmatikk. I inkarnasjonen, barnet i krybben, og døden på korset, 
uttømmer Gud sin allmakt i et menneske, Jesus fra Nasaret. 

Gyrid Gunnes tale, holdt for et antatt teologisk kompetent 
publikum i Natvigs 70-årsdag, er både en jule- og påskepreken. 
Juleevangeliet er sett fra en fødende kvinnens perspektiv, med et 
feministisk og kroppslig utgangspunkt. Det er en avromantisering 
av fødselsmotivet i Jesu ord, om kvinnen som glemmer smerten 
og gleder seg over barnet. I stedet går hun til det farlige ved en 
fødsel, i stallen i år null (etter Kristi fødsel) eller på Tøyen anno 
1734, eller fra et moderne sykehus i Oslo anno 2018. 

I mail skriver Gyrid Gunnes til redaksjonen: ”Her kommer en 
julepreken. Det er nok en annerledes julepreken. Den handler 
ikke så mye om ham som blir født, men om hun som føder, og 
det at vi alle er fødte mennesker. Så et skeivt perspektiv på julen; 
hvem er den kristne guden, hvis det aspektet ved jul som zoomes 
inn, handler om at Gud er en Gud som er født av en kvinne, og 
tilhører et felleskap av fødte, og ikke hvem Jesus blir når han 
blir en voksen mann? Kan Jesu egne fødselslignelser forstås som 
juletekster?”

Leif Jørn Hvidsten, tidligere domprost i Hamar, satte meg på 
sporet av et annet dikt, med sitatet han bruker i sin julepreken, av 
Arnulf Øverland: Et barn er født i Betlehem – og barn er der født 
i alle hjem…. (diktet Riket er ditt! 1927).

Birthe Gresset har skrevet preken i fra Skatval kirke om å 
komme “hjem til jul!” En tittel fra fjorårets NRKs TV- serie for 
målgruppen ung, voksen og singel! Gaute Granlund skriver 
seg rett inn i samme målgruppe! Hans første julegudstjeneste 
ut i havgapet på Røst blir et vendepunkt! Julen er mer enn en 
familiebegivenhet. 
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Dikteren Cathrine Grøndal, har latt seg inspirere av Arnulf 
Øverland, og fanger fødselsperspektivet i sitt eget dikt, med 
samme perspektiv som Gyrid Gunnes, hentet fra samlingen Jeg 
satte mitt håp til verden (2009)

Still alle klokker! 
Et barn er født i Betlehem, 
i Oslo by,  
i alle hjem! 
Skriv ned historiene om dem 
Skriv ned klokkeslettet 
Still alle klokker etter dette 
Still deg i begynnelsen av tiden 
Og her,  
hvor diktet ender på siden,  
skal det ikke ta slutt, 
men skrives videre  
uavbrutt

Temaredaksjon: Marte Holm Simonsen, Halvard Johannessen og 
Ole Andreas Holen

Leder ført i pennen av Ole Andreas Holen
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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, men mangler fortsatt 
mange epostadresser. Meld gjerne fra til oss hvis du ønsker 
studentpris eller pensjonistpris på bladet i 2020. 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 
Sigurd Hanserud
redaksjonssekretær



Kirkefaglige webinar
Kirkerådets webinarserie for faglig påfyll 
for ansatte i Den norske kirke, helt enkelt 

tilgjengelig på nett og helt gratis!

Temaer knyttet til gudstjenesteliv,
 kultur, diakoni, trosopplæring og misjon. 

Bidragsytere fra blant annet akademia, bispedømme-
nivå og menigheter. Webinarene annonseres på 

intranettet Kirkebakken og i Kirkerådets nyhetsbrev, 
med påmeldingslenke. Alt er gratis! 
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La støyende stemmer bli stille  
        T Ingrid Brækken Melve (2019)
        M Solveig Spilling Bakkevig (2020)

   



1 La alle støyende stemmer bli stille
så vi kan høre at mørket blir brutt.
Så vi kan høre Maria som synger.
Nå hvisker hun ømt til sin lille gutt:

Omkved:
Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

2 Stille vi hører at fjellene jubler
og elvene klapper og bruser i hvitt.
Så stille vi hører den nyfødte dier,
og lyskraftens sus gjennom strømnettet ditt.

3 La alle støyende tanker bli stille. 
Stille som snø etter febervarm høst. 
Så stille vi hører at lenkene ruster,
for barnet ble født for vår frihet og trøst.

4 Til deg som dekker på til en for lite.
En sang ingen synger, en stol som er tom.
Til deg som skjuler et mørke bak smilet:
Til alle de lengtende var det han kom.

5 Til deg som lever i rester og minner
og støvete drømmer som aldri ble til.
Til deg som krøker deg sammen i mørket
skal morgenen komme med lysstrålespill.

6 Til deg som frykter en fremtid som kommer
når aksene visner, blir tårer og salt.
Når polisen smelter, selv da skal du finne
et bankende, levende håp, tross i alt.

7 La alle støyende stemmer bli stille. 
Vi skal ikke vekke en sovende gutt.
Så stille vi hører at fjellene synger:
En gang skal all verdens smerte ta slutt.
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     Om å skrive julaftenprekener 
     i 2020

      
     Og forsøk på en preken: Julaften 2020    

Å holde preken på julaften er noe av det mest meningsfylte jeg har 
gjort gjennom mine fem år som menighetsprest. Det å kanskje 
kunne formidle et håp, eller den gleden og trøsten jeg selv finner 
i juleevangeliet til mennesker som kanskje ikke så ofte er i kirka, 
men i et språk som oppleves relevant og troverdig, er en oppgave 
jeg har tatt på største alvor. Og det er kanskje kontroversielt, men 
i prekenen på julaften bryr jeg meg ikke om ungene i det hele tatt. 
Mange barn i det soknet der jeg har vært tilsatt som prest har 
vært på skolegudstjenester, barnehagesamlinger, og svært mye 
av det som skjer i adventstida og i jula er rettet mot barn. Når det 
gjelder julaftensgudstjenesten utover selve forkynnelsen, har jeg 
og kantor lagt stor vekt på tilgjengelighet og gjenkjennelighet. Vi 
har bare satt opp kjente og til dels «barnevennlige» julesalmer, 
om enn med litt variasjon fra år til år. Men i prekenen snakker jeg 
til voksne, og jeg snakker til meg selv. 

Men da jeg leste gjennom julaftenprekener fra tidligere år, for å 
se om det var noen av de mer vellykkede der jeg kunne sende inn 
til NNKs julenummer, slo det meg med full tyngde at prekener i 
stor grad er ferskvare. Det jeg sa i 2017, 2018, 2019 – selv om det 
er den samme prekenteksten, kan ikke brukes i år. For dette er et 
helt annerledes år, og den usikkerheten, sårbarheten, det kaoset 
hele verden gjennomgår nå, det kom jeg ikke utenom. Dette er 
mitt forsøk
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Forsøk på en preken: Julaften 2020
På det store, hvite, nyoppussede badet hvor noen kanskje står 
og pusser de hvite tennene sine, smiler til seg selv før en ny og 
planlagt dag begynner, under flisene der, på badet, sprer fukten 
seg, og fukten blir til mugg, det går ikke an å se det, men lukta 
kommer etter hvert, lukta av kaoset, det vi ikke kan kontrollere. 
Det var det siste jeg trengte! banner noen høyt, når det ikke 
lenger går an å ignorere. 

I den store banken, der tallene er så høye at de for de fleste av oss 
blir absurde og fjerne, der det går oppover, pilene går oppover 
som om de vil gjennom skylaget og alle sfærene helt til det fjerne 
verdensrommet, der sto et vindu åpent en natt og en svart diger 
fugl kom seg inn. Den hakket i stykker og dret på alt, veltet 
stablene, veltet tallene, og nå faller de og de faller nedover. Det 
var det siste vi trengte.

Det var det siste vi trengte sier to foreldre til hverandre, kanskje, 
i teltåpninga, et sted som før har vært et såkalt ferieparadis, når 
nyhetene om at viruset fra Kina også har nådd de rike, europeiske 
landene denne lille familien håper å få komme til. De snakker lavt, 
dempet så ungene ikke skal høre det, mens fireåringen leker med 
den nye dukka hun har fått av noen av disse menneskene som 
kommer dit før de drar igjen, de to på fem og sju krangler, men 
åtteåringen blir stille og forstår at nå har det blitt enda verre, det 
som allerede var kaotisk og vanskelig.

Det var det siste vi trengte sier de to voksne barna til hverandre, 
når primærkontakten ringer fra sykehjemmet og forteller at faren 
deres har fått slag, men at de ikke kan komme inn, ikke nå, bare 
en time kanskje i morgen. Dere kan alltids prøve Skype, sier 
pleieren. 

Det var det siste jeg trengte sier kanskje hun som akkurat hadde 
satset alt, sagt opp jobben sin i kommunen for å starte den lille 
cafeen hun alltid hadde drømt om, det samme sier han som 
endelig hadde turt å sende en melding til hun søte i parallell-
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klassen som har smilt til ham noen ganger, om at de skulle på 
kino sammen kanskje, men så ble alt stengt. Det samme sier 
artistene og kunstnerne. Og det samme sier de som arbeider 
på krisesentrene, i barnevernet, det samme sier de som etter år 
med angst endelig har fått et fellesskap, et trygt sted for å drikke 
kaffe og prate skit, det samme sier studentene som endelig skal 
begynne på alt det nye og frie og åpne som skulle ha ligget foran 
der. Og det samme sier de som har kjempet og kjempet for at 
vår verden skulle våkne og endelig forstå at klimakrisa er akutt 
og det må gjøres noe nå. Men en tilfeldig mutasjon, en storm 
ingen kunne forutse, som begynte usynlig, dette er vel bare 
en forkjølelse. Men dette som ikke er en vanlig forkjølelse har 
kommet og røsket tak i alt, ristet bladene av trærne, veltet planer 
og røtter. Og hvordan det ser ut, der ute, når vi kommer utav det 
her tør ingen helt å tenke på. Men det er flere enn meg som skulle 
ønske at det kom noen store sterke hender og temte vinden, jaget 
den bort, ryddet opp for oss, at det skulle komme noen som lot alt 
bli bra. Som spente en regnbue over verden, en regnbue som ikke 
ble borte igjen, som var laget av noe fast, noe vi kan holde fast 
i, som ungene kan klatre i, som vi kan skjære stykker av, sette i 
banken, pynte huset med, sy klær av og lage penger av. 

Det var det siste vi trengte sa kanskje Josef til seg selv, der ute 
i kveldsmørket, der han står for å samle tankene sine. En uekte 
unge, og Maria som er så ung, og nå som vi må gå til Betlehem 
for å la oss innskrive, og alt det der. 

Det var det siste vi trengte sier Maria kanskje, med gråten i 
stemmen, når de endelig har kommet fram til Betlehem, og hun 
kjenner riene som blir sterkere og sterkere og smerten som stråler 
ut i korsryggen og nedover lårene, og det blir kortere mellom 
takene. Snart går den ene smerten over i den andre. Og der ute 
på gata har folk allerede begynt å bli fulle, barndomsvenner 
som ikke har sett hverandre på flere år, folk som er tørste etter 
vandringa, tenåringsgjenger som hoier, folk som prøver å selge 
ting for å ha noe ekstra å leve på utover, der ute på gata er kaoset 
av menneskeliv og natt. 
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Og smertene blir sterkere, nå må vi finne et sted Josef, sier Maria 
kanskje, der hun klamrer seg fast til det slitne dyret hun sitter på. 
Men i kaoset, i smertene er det noen som ser dem, som viser dem 
et sted de kan være denne natta. Denne natta hvor Gud blir født 
inn i vår verden.

Og hun fødte sin sønn, står det, i det kaoset av smerte og foster-
vann og blod som en fødsel er. Gutten snøfter, nyser, fyller 
lungene med verdens støvete, skitne luft. Han gråter, kaver med 
armer og bein mot dette store nye og åpne som er vår verden. 
Men jeg tror ikke Maria bare svøpte ham og la ham i nedi ei 
krybbe. Jeg tror hun la ham på brystet sitt, varmet ham, strøk 
ham over det fuktige håret, hvisket gutten min gutten min gutten 
min, nå er du her. 

For så er han her, han som er verdens frelser. 

Der er han, Guds levende løfte, evige Ord, Guds bankende hjerte, 
Gud selv. 

Han kom ikke som den store rydder, den store fikser. Men en 
bitteliten gutt med et lite hode som er helt mykt noen steder, i 
flere måneder før beinene vokser sammen.

Slik kommer Gud til oss første gang. Slik ble Gud nær oss. Ikke 
med orden og system til vårt kaos, usårlig og uknuselig, men et 
levende bankende lite hjerte. Slik valgte Gud å vise sitt ansikt til 
oss mennesker.

Og det eneste han trenger, disse første timene, er noen som 
varmer ham, holder ham, trøster ham. Han har ingen sterke 
hender, han har bittesmå never som fikler og lager floker i 
Marias hår. Han rydder ingenting, han river den fine vasen ned 
fra bordet. Han gulper på klærne dine, han tegner på de viktige 
papirene, han er syk når du har et viktig jobbmøte, han stiller 
spørsmål du ikke kan svare på, han hopper opp og ned av glede 
når regnbuen viser seg etter uværet. Han kommer ikke med orden 
i kaoset, men en ny uorden i det som ser ut til å være verdens og 
dødskreftenes lov. 
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Og han ber oss nå, denne julekvelden, om å legge fra oss det 
vi har i hendene, det vi har i tankene, for noen minutter bare. 
Han ber oss om å dempe stemmene, gjøre mykt det som er 
hardt, han ber oss åpne hendene slik at vi kan løfte håpet, 
Guds evige kjærlighet, tett inntil oss, kjenne at det puster og 
lever, at Gud selv har kommet helt nær oss. 

For det er kanskje det vi trenger mest av alt nå.

Amen
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Preken i Snarøya kirke
julaften 2019  
Håp hører med til grunnstoffene i livet. 

”Och hoppets stråle går igjennom världen och ljuset skimrar 
över land och hav. Folk, fall nu neder och hälsa glatt din 
frihet. O helga natt, du frälsning åt oss gav.”

                                                Jussi Bjørling, O helga natt

”Frykt ikke! I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han 
er Messias, Herren.” Slik lød englenes budskap til gjeterne den 
natten for 2000 år siden og slik lyder budskapet til oss i Snarøya 
kirke i dag også. Frykt ikke! Ikke vær redd. Noe helt fantastisk har 
skjedd! 

Det er julaften og vi har kommet hit til Snarøya kirke for å feire 
jul. Vi kommer fra ulike plasser i livet: Noen feirer jul for 80. 
gang, andre for 8. gang. Noen har gledet seg hemningsløst til 
jul siden 1. juledag i fjor. Andre har kanskje gruet seg en stund. 
Kanskje er dette første julen uten den man var så glad i. Kanskje 
har det gått mange år siden man mistet, men nå i jula kommer 
minnene sterkere fram. Andre igjen synes at januar ikke kan 
komme fort nok. Desembermåned forbindes bare med stress og 
mas, og englenes budskap forsvinner i den kommersielle støyen 
og presset som mange av oss kan kjenne på i jula. 

Vi har forskjellige innsteg til denne julekvelden, men uansett 
hvor vi i livene vi er akkurat nå, så er vi mange som trenger å 
høre englenes budskap, tenker jeg. Budskapet om framtid og håp. 
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Budskapet som setter livene våre inn i en større sammenheng, 
men som samtidig lærer oss å ha begge beina godt planta på 
jorda: Det hellige er i det alminnelige. I det lille barnet i en krybbe 
i en stall. Det er her på jorda håpet trengs. 

Jeg hadde lyst til å snakke om håp i dag, for jeg lurer på om 
vi kanskje trenger det spesielt i år. For 2019 har vært et år der 
jeg tror mange av oss har kjent litt ekstra på uro. Det er mange 
ting i verden som virker å være i ulage: Internasjonal politikk 
er det ikke godt å bli klok på lenger. Kan vi stole på gamle 
allierte? Og får vi egentlig gjort noe med klimakrisen og tapet av 
biologisk mangfold? Nye skremmende klimarapporter og bilder 
av Amazonas i flammer var tydeligvis ikke nok til å få presset 
igjennom en god sluttavtale på siste klimatoppmøte i Madrid. 
Hva skal egentlig til? Jeg har aldri vært på et dystopiseminar 
før, men det var jeg i 2019. Dystopi er det motsatte av utopi 
og handler om frykten for at framtiden kanskje ikke blir så lys 
som vi håper. Temaet på dette seminaret var klimakrisen og 
høyreekstremismens framvekst. For 2019 ble året da vi hadde et 
høyreekstremt terrorangrep her i Bærum.  Det er ikke rart om 
noen hver blir litt dystopiske. 

Men det er da vi trenger å lytte til engelen: Frykt ikke! Ikke 
vær redd. Dette går bra. Ikke fordi engelens budskap vil løse 
alle problemer, men fordi vi trenger håp. Håp hører med til 
grunnstoffene i livet. Håp er en av de tingene vi må ha for å leve 
gode liv. Og ikke minst trenger vi det når vi sammen skal forsøke 
å realisere engelens budskap om fred og rettferdighet på jorden.

Heldigvis er ikke englene alene i dette håpsarbeidet. Verden er full 
av håpshistorier, full av fortellinger om mennesker som virkelig 
gjør en innsats for at verden skal bli litt bedre. Håpsfortellinger 
gir håp, så derfor har jeg lyst til å dele to med dere nå i dag. Dere 
sitter sikkert med mange andre håpsfortellinger, men disse to var 
kanskje de som gjorde sterkest inntrykk på meg og ga mest håp i 
året som gikk. 

Den første er fortellingen om alle ungdommene som forlot skole-
benken for å hjelpe oss voksne med å gjøre de riktige valgene. 
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Jeg vil takke alle ungdommene som har gått foran i klimakampen 
i år. Greta Thunberg var ikke alene i sin kamp for å redde miljøet. 
Millioner av ungdommer over hele verden tok til gatene for 
å demonstrere. Dette gir håp for framtiden, for det er denne 
generasjonen som skal ta over. 

Og så har jeg lyst til å trekke fram Gunnar Stålsett og Arne 
Viste i dag. De ble begge dømt av norsk rett for å ha hjulpet 
ureturnerbare flyktninger. Ureturnerbare flyktninger er 
mennesker som lever i limbo: De kan ikke reise tilbake til sitt 
hjemland, men samtidig har de ikke rett til verken arbeid, 
skolegang, helsetjenester og økonomiske velferdsytelser i Norge. 
Det er en helt håpløs situasjon. Viste og Stålsett har med sine 
handlinger vekket opp mange av oss og gitt håp og verdighet til 
alle ureturnerbare. Det står det respekt av og det gir inspirasjon 
og håp til mange av oss. 

Verden er heldigvis full av håpsfortellinger som vi kan la oss 
inspirere av. Og den vakreste og kanskje viktigste av dem er 
fortellingen om det lille barnet i krybben, han som engelen 
forteller oss om igjen i dag. Frykt ikke! I dag er det født dere en 
frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Gjeterne ble først 
redde, står det, men så skyndte de seg av sted til Betlehem, og 
slik ble de første til å hylle himmelkongen. La oss gjøre som dem. 
La oss ta imot engelens budskap, slik at vi også kan finne fram til 
barnet som kan gi oss ny tro og nytt håp uansett hvor vi er i våre 
liv. Troen på at Gud er nær. Håpet om fred, frihet og rettferd for 
alle mennesker. Ingen synger vakrere om dette enn englene på 
julenatt. Det måtte i så fall være Jussi Björling i hans legendariske 
versjon av O helga natt. I den sangen har han en strofe som 
oppsummerer julens budskap for meg i år. Jussi synger: Och 
hoppets stråle går igjennom världen och ljuset skimrar över land 
och hav. Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. O helga 
natt, du frälsning åt oss gav. 

Med dette vil jeg ønske dere en riktig god jul full av håp og glede.

Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker 
Gud har glede i! Amen.
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En hilsen til pasienter som må feire jul på 
bortebane
De som leser våre julebetraktninger og hører våre prekener 
lytter med sine egne liv som klangbunn. 
     ”Å komme i julestemning” er blitt et slags munnhell de siste 
årene. Det har med følelser å gjøre, gode følelser, der våre 
beste juleminner om lukt, smak, spenning og skjønn musikk 
flyter sammen til en deilig strøm av fryd og salighet. Er det 
dit juleevangeliet vil ha oss? Var det en slik stemning den 
første julenatten?
     For oss som har vår prestetjeneste på sykehus er det 
godt å vite at juleevangeliet ikke er avhengig av den gode 
stemningen.
     Teksten nedenfor har prestene på Lovisenberg brukt som 
hilsen til pasienter som må feire jul på bortebane, utgitt 
som en liten trykksak med informasjon om gudstjenester og 
julekonserter i sykehuset. For mange av disse leserne er den 
gode ”julestemningen” utenfor rekkevidde. Snarere er det uro 
for fremtiden, smerter og savn som preger hverdagen. 

Julens bilder    
Julen gir oss mange bilder. Fra langt tilbake i vår barndom har de 
fulgt oss. Et sentralt bilde for de fleste av oss er barnet på Marias 
fang, eller barnet som hviler på halm og strå i en krybbe. Bildene 
vekker til live minner fra våre første intense juleopplevelser.
 
Våre egne indre julebilder er kan hende motsetningsfulle. Den 
harmoniske familieidyll fra julekortbildene kan stå i kontrast til 
en virkelighet som var alt annet enn harmonisk. Kanskje handler 
disse bildene om barnet som slet med å bli sett, og som måtte 
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finne måter å overleve på i sitt eget ensomme rom. Kanskje 
handler bildene om mennesker vi har mistet - de handler om 
avstand mer enn nærhet. Kontrasten til julebudskapet blir sterk, 
budskapet som formidler at Gud er kommet nær.
 
Betrakter vi Bibelens julebilder, finner vi at også disse inneholder 
kontraster. Når Gud kommer nær, skjuler han seg, når Gud skal 
vise ansikt, blir han et barn. Hvem ville lete etter Gud i en stall? 
Hvem ville tro at Gud er å finne hos gatebarn i storbyslummen, 
hos en fange på glattcelle? Hvem ville søke Gud i sine egne dype 
og smertefulle avgrunner?
 
Noen fortrekker å søke Gud i gleden og harmonien og lovsangen, 
som om det er lettest å skimte Guds ansiktstrekk når himmelen 
er åpen, når englene synger. Gjeterne fikk oppleve dette, med det 
var bare forsmaken. De fikk beskjed om å gå til Betlehem og finne 
Frelseren. Da måtte de inn i mørket, inn i natten. Veien gikk mot 
en fattig stall. 
 
Noen leter etter Gud i mektige og store under og tegn, som om 
Gud er lettest å få øye på når den underfulle makt kan bevises. 
Men den lysende julestjernen gir et annet tegn. Den stanser over 
krybben, lyser opp barnets ansikt, det hjelpeløse, avmektige - 
overgitt i menneskers hender og i menneskes makt. 
 
Gud skjuler sitt ansikt. Vi opplever avstanden, forlattheten. Når 
vi kjenner oss forlatt, har Gud steget ned - dypere enn vi kunne 
forestille oss. Himmelen har lukket seg. Også vi må finne veien 
inn i stallen. Det er der stjernen lyser. Det er der vi kan se Guds 
ansikt klarest. Det er der vi kan høre Guds hjerteslag.
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     Julaften 2019 
     i Kongsvinger fengsel
     De fleste som er på julegudstjeneste i fengselet 
     vil ikke være der! 

De fleste som er på julegudstjeneste i fengselet vil ikke være der! 
De ville selvfølgelig vært alle andre steder akkurat denne dagen. 
Høytider i fengsel føles ikke så godt for innsatte. Tiden går for 
sakte, vante rutiner er ikke der. Alle gleder seg til hverdag. Men 
noen få syns det er helt strålende med arrangert feiring; god 
mat, godterier, varm celle og innimellom en oppmerksomhet fra 
fengselet, presten eller fra frivillige organisasjoner.

Å holde gudstjeneste på denne sårbare dagen i et fengsel er 
utfordrende. I Kongsvinger sitter det mest utenlandske stats-
borgere, de skal enten utvises fra Norge etter endt soning eller 
soningsoverføres til hjemlandet sitt.

På gudstjenestene (på 4 forskjellige avdelinger) sitter øst-
europeere, afrikanere, asiater og latin-amerikanere sammen. Alle 
har ulik bakgrunn og ulike tradisjoner med seg. Jeg har holdt 
mange helt elendige julaftensprekener i løpet av mine 13 år her! 
Det jeg forteller treffer ikke forsamlingen, det blir ikke livsnært 
nok. Jeg blir veldig klar over at jeg ser livet fra ståstedet: hvit, 
kvinne, middelaldrende og middelklasse.

Et år fortalte jeg om julepynten jeg tok fram; Josef-figuren hadde 
fått et skår i drakten sin og Jesus-barnet hadde blitt borte fra 
esken den lå i. Til erstatning hadde jeg bare en seigmann. Tanken 
min var å fortelle at alt ikke behøvde å være perfekt, men at det 
går an å finne alternativer som også kan fungere. Innsatte hadde 
ikke det perspektivet, de synes jeg var blasfemisk!
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En annen gang hvor det det var 20 kuldegrader ute, snakket jeg 
om at det faktisk var andre som hadde det verre enn dem denne 
dagen - f.eks. de som gikk rundt i Oslos gater uten tak over hodet. 
Det falt ikke i god jord når familiemedlemmer av innsatte faktisk 
gikk rundt i kulden og hadde det helt uutholdelig på selve julaften.

Jeg mener jo selv at jeg har noen gode poeng! Men det hjelper 
ikke. Det må gi mening der og da for min samling med innsatte 
fra alle verdens hjørner. Det er kanskje tryggere å bruke 
eksempler fra hverdagen innenfor murene:

     - I et fengsel er det rutiner som skal følges, det er ordre som 
må etterleves. Josef og Maria hadde fått en ordre om å dra til 
Betlehem for å innskrives i manntall. De måtte reise til tross for 
omstendighetene. Tanken på å protestere mot overmakten er ikke 
et alternativ i julefortellingen. Her inne i fengselet er det vanskelig 
å innordne seg regler og ordrer man synes er idiotiske eller unød-
vendige. Men er det mulig å tenke at all energi som blir brukt på 
protest heller kan forvandles?

     - Sviket som Josef og Maria må ha opplevd. Her har de fulgt 
alle påbud og ordre, så kommer de fram og det finnes ikke 
husrom. Det hjelper ikke å si at de ikke orker mer, at de føler 
seg alene og sviktet. Det finnes ingen annen løsning enn å ta seg 
sammen. Finne alternativer. Når livet er på det vanskeligste, som 
nå, i dag – da gir vi ikke opp!

     - Dere skal vite at alle vi som jobber her vet at juletiden er 
vanskelig. Men det er ikke noe valg, dere må holde ut. Prøve å 
gjøre det beste ut av det. Kose dere med god mat, filmer på TV og 
andre rutiner. Vi må skape en god jul der vi er!

Vi har ingen organist i fengselet. Musikken er fra CD. Alle har 
teksten foran seg, men det er lite eller ingen sang. Det er fint å 
høre på julesanger også! Vi må ha sanger på engelsk, veldig få 
skjønner norsk. De siste årene har det vært: A star is shining 
tonight, Silent night, Happy Xmas (War is over) og den viktigste; 
Mary`s boychild sunget av Henning Kvitnes og koret på botsen.
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Å bruke prekestolen på julaften til å rakke ned på julegaver synes 
jeg ikke noe om. Det var et veldig populært prosjekt fra en eller 
annen hjelpeorganisasjon å selge «geiter». Jeg fikk et kort med 
bilde av en geit, og en notis om at jeg støttet en familie i deres 
hushold. Smart tanke, men fikk ikke «god-følelsen» av å ha blitt 
tenkt på. (Datteren min som var gave-giver presiserer at jeg fikk 
andre gaver i tillegg!) I min egen familie er gaver et tema hvert 
år. Hvor mye skal vi gi, skal vi droppe de «store» barna, skal jule-
gavene åpnes på selve julaften eller 3.juledag når hele familien 
samles og giveren er tilstede? 

Fengselspresten er altså opptatt av gaver. Her inne har de stor 
betydning. Jeg vil helst ha klart å få tak i fire eller fem pakker til 
hver av de ca. 140 innsatte. Overrekkelse rett etter gudstjenesten 
til de som er der. Resten får gavene av betjentene på avdeling. 
ALLE skal ha, uansett tro eller livssyn. Fengselet er ikke en 
misjonsmark eller et sted hvor forkynnelse skal skje andre 
steder enn på selve gudstjenesten. Dette er viktig! Gudstjenesten 
er et frivillig tilbud til de som ønsker det. Alle, uansett tro er 
velkommen. Men det er valgfritt å komme. Da vet de at her 
forkynnes det, her er det en hellig stund, her er det lystenning og 
her er det bønn. Innsatte må ha respekt for det som skjer der og 
respekt for hverandres tro.

Men tilbake til julegavene. Jeg har opplevd Maria fra Romania, 
oppvokst på barnehjem. Hun hadde aldri i sitt 40 år gamle liv 
fått en presang. Å se den gleden og de strålende øynene gjorde så 
dypt inntrykk. Hun følte seg så rik. Hun hadde fått og hun eide 
noe helt selv. Jeg opplever hvert år innsatte som blir overveldet og 
uendelig takknemlige. Veldig få får tilsendt julegaver hjemmefra. 
Jeg prøver å tigge fra flest mulig i byen til jul. Kirkens Bymisjon 
stiller heldigvis opp med juleposer hvert år. Innholdet kan være 
såpe, håndkrem, buff, sokker, luer, vanter, vannflaske, penner, 
sudoku, kjeks, sjokolade, snacks.

Hva vil jeg høre på julaften, og hva synes jeg blir kleint? Kanskje 
det ikke er så farlig hva vi sier! Kanskje det viktigste er å høre 
juleevangeliet? Jeg husker kun to julaftensprekener fra mitt
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54-årige liv. Den første var om presten som skulle feire jul hos sin 
blivende svigerfamilie. Alle i familien var spent på hva han skulle 
gi sin forlovede i gave. I ettertid skjønte han at det var forventning 
om et smykke eller noe som var kjøpt i en gullsmed. Men han 
var strålende fornøyd med sitt påfunn; en stekepanne. Det var 
praktisk og fint til deres snart felles bo. Jeg husker ikke noe som 
helst av utlegningen eller teologien rundt dette. Men bildet av 
stekepannen har satt seg. Den andre julaftensprekenen handlet 
om en julaften fra en annen prest sin barndom. Drømmen om den 
perfekte jul, skilte foreldre, rot i leiligheten, stress før jul. Legge 
seg på lillejulaften med klump i magen fordi ingenting blir som 
bildene på TV `en eller slik den ideelle jul skal være. Men så skjer 
underet at man våkner på julaften og alt er ryddet og pyntet. Deler 
av drømmen ble virkelighet.

De siste årene har prekenen min blitt helt borte på julaften. Jeg 
har funnet ut at Lukasevangeliet 2, 1-20 bærer. Det trengs ikke 
mere. Ikke flere av mine tåpelige forsøk på å si noe som forener, 
men som egentlig bare skaper avstand. Akkurat nå er det 24 ulike 
språk som møter på gudstjeneste. Alle får juleevangeliet på sitt 
eget morsmål foran seg. Jeg leser høyt på mitt hjertespråk. Da er 
vi sammen, fra ulike kulturer og tradisjoner. Alle legger sin egen 
livstolkning inn i teksten og forhåpentligvis kommer det noen 
gode minner og bilder som kan bære julen.
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     Julaften og preken 
     Storhamar kirke 2014   

     Et barn er født i Betlehem – og barn er der født 
     i alle hjem ...
                   Arnulf Øverland

     
Julaften er en takknemlig dag å preke på: Kirkerommet er 
fullsatt. Predikanten får masse gratis i form av kjente (?) salmer 
og god stemning. I tillegg er det som i en gravferd i god forstand: 
menigheten har en felles ramme en kan relatere til. Og så har vi 
dette fabelaktige utgangspunktet: en dramatisk fortelling med 
happy ending – som alle kjenner på forhånd! 

Og så er julaften en krevende dag å preke på: Mange i benkene 
er ikke fortrolig med kirkespråket. Alderssammensetningen er 
bredere enn det mange av oss har til vanlig – hvem er målgruppa? 
Og så har vi dette krevende utgangspunktet: en dramatisk 
fortelling med happy ending – som alle har hørt før! 

Et sitat av Arnulf Øverland sier noe om predikantens muligheter 
og utfordringer på julaften: «Et barn er født i Betlehem – og barn 
er der født i alle hjem…»

Gudstjenesten julaften, og dermed prekenen, skal formidle det 
unike: den ene fødselen! Og det absolutt allmenne og selvsagte.  
Med andre ord folkekirken i rendyrket form!

Vedlagte preken ble holdt julaften 2014 i Storhamar kirke. Det er 
en arbeidskirke med kort fysisk avstand fra predikant til lyttere. 
En «nær» situasjon som gir mulighet for en pratsom og forsøksvis 
«interaktiv» stil. 
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Julaften 2014 Storhamar kirke 
Luk.2.1-20
Juleevangeliet! Det har vi hørt mange ganger: «Det skjedde i de 
dager…». Og så kommer fortellingen om noe så alminnelig som 
en fødsel – og noe så ualminnelig som direkte melding fra Gud og 
englekor.

Hva ville dere sagt om dere skulle holdt prekenen i dag? Hvilke 
punkt eller deler av fortellingen er det som treffer deg mest?

Kanskje synes du synd på Maria og Josef som ikke får noe sted å 
være – slitne etter en lang reise og hun høygravid. Og så tenker 
du: jeg tror min preken skulle sagt noe om at jule-evangeliet 
minner oss på å skulle være snille med hverandre: Gi husrom. 
Åpne hjem og hjerte. Se de som trenger hjelp.

Og det kan jo være all slags situasjoner det: fra hun som blir 
mobbet - eller de som trenger hjelp til å lære språket her - eller de 
som ikke har nok penger.

Det skjedde i de dager ... at folk trengte hjelp. Og det skjer i dag. 
Det ville vært en fin preken det: om å se hverandre – hjelpe 
hverandre.

Eller kanskje noen la spesielt merke til gjeterne som var der: først 
hadde de det helt som vanlig. Men så skjedde noe som gjorde 
dem så redde: «Overveldet av redsel» sto det faktisk. Og dermed 
husker en kanskje på de gangene en selv ble så redd: kanskje da 
den store bikkja plutselig sto rett foran deg og bjeffet og knurret: 
bare så hjertet banket i deg og du måtte gråte! Eller da du fikk 
beskjed om at en du var glad i kanskje var alvorlig syk. Det er fælt 
– og vi blir redde. Eller han som fikk beskjed om at arbeidsplassen 
hans var konkurs, og han ikke lenger hadde noen jobb og ikke 
visste åssen han skulle klare seg med huslån og unger og klær. Da 
blir en og redd!

Jo det å snakke om å være redd og til og med «bli overveldet av 
redsel» er noe vi kan kjenne oss igjen i. Og så må vi ta med det 
som skjedde med gjeterne etter at de var blitt redde: for da gikk 
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det jo godt! Dere husker: engelen som hadde skremt dem så fælt 
skyndte seg å si: «Frykt ikke!» - dere behøver ikke være redde, jeg 
skal fortelle noe fint!

For det hører faktisk med: veldig ofte når vi blir eller har vært 
redde går det bra. Bikkja ville bare hilse på, en du er glad blir ofte 
frisk – og det går an å få seg ny jobb! 

Det skjedde i de dager ... at de ble overveldet av redsel – og så gikk 
det bra. Og det skjer i dag. Så det ville blitt en fin preken om håp – 
hvordan frykt og redsel kan ende godt.

Noen hopper kanskje helt til dette at engelen ropte ut en stor 
glede: «en glede for alt folket» faktisk! Hva er det som er fint 
at noen roper ut? En dag borte på Mega like før jul sto jeg i en 
laaaang kø – og så var det en som ropte ut: «Ledig kasse her!» 
Det var ganske gledelig der og da! Og så er det gledelig når noen 
roper «Gratulerer med dagen!» til deg. For ikke å snakke om i dag 
morges – da du våknet og mamma eller pappa kanskje minnet 
deg på at «Nå er det faktisk julekvelden!»

Og de gangene folk har sluttet å krige blir det glede. Og det sto 
faktisk at målet med jula er fred på jord! Hvis noen hadde ropt ut 
det og det stemte – da blir det glede da! Tenk så godt vi har det 
som lever i fred – sånn skulle alle ha det!

Så det skjedde glede i de dager – og i dag! Så en preken om glede 
er helt naturlig ut fra juleevangeliet.

Og noen synes kanskje slutten av juleevangeliet er det aller 
fineste. Der samles det liksom sammen alt som hadde skjedd 
denne første julenatta: med Jesusbarnet i krybba og gjetere 
og englekor og lovprising og takk til Gud. Der står det en liten 
setning som jeg synes er så fin: «Maria tok vare på alt som ble 
sagt og grunnet på det i sitt hjerte». Og den som har opplevd 
noe som er så gledelig og fint at en nesten ikke skjønner det, har 
kanskje gjort det samme som Maria: Dette må jeg tenke mer på! 
Jeg skjønner kanskje ikke alt nå – men det var så mange gode ord, 
det var en så god opplevelse, det varmet meg sånn – at dette må 
jeg ta med meg videre, «grunne på det i mitt hjerte». 
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Kanskje du tenker tilbake på mysteriet med å bli forelder – da du 
for første gang fikk beskjed om at du skulle bli far eller mor? Eller 
den gangen du følte deg ny og ensom på fremmed sted og endte 
opp med en flott bestevenn?Eller da du hadde gått til mange 
kontroller og endelig viste prøvene at du var blitt frisk?

Det skjedde i de dager gode ting som en måtte gjemme og grunne 
på – og det skjer i dag!

Så du kan godt lage en preken om undring og takknemlighet hvis 
du skal si noe om juleevangeliet.

Så hva velger du?

En preken om omsorg? om håp gjennom frykt? om glede? om 
undring? ... Alt er mulig ut fra juleevangeliet.

For det handler riktignok om en bestemt fødsel, et bestemt sted, 
en bestemt gang. Men samtidig gjelder det alle mennesker. For
englene påsto at den fødselen er en glede for alt folket! Så alle 
mennesker skal kjenne seg igjen i fortellingen – oppleve at Jesus-
barnet er en glede til alle – som vi bærer med oss videre og 
gjemmer i våre hjerter!

Derfor er vi glad hver julekveld – for da ble Jesus født! Gledelig 
jul alle sammen!
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     Guds allmakt inn i et stykke tøy  
     Julaften på Kirkenær og Svullrya 2018  

Da er det som om Maria svøper både barnet hun har født og 
ordene om Guds allmakt inn i et stykke tøy og legger dem i 
krybben: Ordet fra Gud sammen med ordene om Gud.

Mennesker kan rase mot troen på Gud som allmektig. Ikke bare 
det, de frasier seg troen på at Gud overhode kan finnes i en verden 
som vår, en verden med så mye lidelse og ondskap. Noe mange 
da også har gode grunner til å gjøre. Om Gud var allmektig ville 
verden være nødt til å være et bedre sted enn det den er.

Guds allmakt er en side ved Gud som forblir et mysterium etter 
fødselen i Betlehem. For alle våre tanker om Guds allmakt for-
kludres når fortellingen om barnet som blir født julenatt møter 
oss. Da er det som om Maria svøper både barnet hun har født 
og ordene om Guds allmakt inn i et stykke tøy og legger dem i 
krybben: Ordet fra Gud sammen med ordene om Gud.

Julenatt er det som om alle våre ord om Gud, våre forsøk på å 
beskrive Gud, holde ham fast, fravristes tyngde. Barnet skygger 
for den Gud vi bekjenner som allmektig. Om vi denne natten 
forsøker å øyne den allmektige, så er det det hjelpeløse, nyfødte 
barnet vi ser. Tettere på Gud og Guds allmakt enn et nyfødt barn 
kommer vi ikke. 

Om vi tenker oss at Jesusbarnet er gitt oss for å vekke vår 
sentimentalitet, tar vi feil. Rett nok har roen og freden, som 
preger mye kristen billedkunsts fremstilling av fødselen i 
Betlehem, noe vakkert ved seg, nesten tidløst. Som om den 
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peker på fødselen som en foregripelse av det som skal skje, da 
Gud gjester sitt folk. For med det nyfødte barnet er det som om 
paradiset lar seg gjenfinne midt i en skadet og ødelagt verden. 

Nærmest som hele skaperverket lytter intenst, i forventning 
og forhåpning, om at noe mer er i ferd med å forløses, enn 
dette barnet alene. I denne alminnelige, unnselige fødselen er 
det gjemt et stort håp. I det Maria føder Jesus, jager veene og 
fødselssmertene gjennom kosmos, og bærer forvarsel om at det en 
dag skal fødes på nytt. Slik Maria føder Jesus denne natten, slik 
skal Gud selv en dag føde en ny himmel og en ny jord.

Men om vi forveksler denne stille forventningen som preger 
mange av fremstillingene av Jesu fødsel med sentimentalitet, er 
vi blitt forledet og forført. Det er som om vi ser en skjønnhet som 
er uten agg, uten evne til å bevege oss bort fra det overfladiske. 
Den holder oss fast fordi den vekker så gode følelser i oss. En 
skjønnhet som ikke sender oss tilbake til verden og ut i verden 
med et annet og fornyet blikk.

For hvordan den virkelige verden er, ser vi først når vi konfront-
eres med hvordan barn har det. I Norge. På Kirkenær og på 
Svullrya. På de europeiske middelhavsstrendene. Langs grensa 
mellom Mexico og USA. På sykehusene i Syria og Jemen. Barn er 
alltid de første ofrene for menneskers higen etter makt, vår vilje til 
å beskytte det som vi regner som vårt eget. Vår evne til å beskytte 
egne barn mot andres barn.

Men en dag skal barnet i krybben bli en voksen mann. En nokså 
utypisk en, på mange vis.  Et annerledes barn som beholdt sin 
annerledeshet. En mann som både tiltrekker seg mennesker og 
frastøter seg dem. En som aldri glemte at han hadde vært barn 
og derfor aldri gikk av veien for å bruke barn som målestokk for 
hvordan et fellesskap skulle være ved å si: «Den som tar imot et 
slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg».

I fortellingen om Jesu fødsel (hos Lukas og Matteus) er 
makten gitt navn: Augustus og Kvirinius, Herodes den store. 
Representantene for realpolitikken, verden. Fyrster som hadde 
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egne barn, men aldri gikk av veien for å sulte ut, ødelegge eller 
drepe andres barn. De hadde selv vært barn, fått barn, men når alt 
kom til alt var de likevel uforandret av det. I deres verden var barn 
noe forbigående, noe mangelfullt, liv som kunne feies til side.

Hos Matteus spør vismennene etter det nyfødte Jesusbarnet ved å 
forhøre seg hos kong Herodes i Jerusalem. Det de avstedkommer 
er å gjøre kongen og byen urolig fordi de forteller at «jødenes 
konge» er født.

Fødselen i Betlehem er dårlig nytt for mennesker som tror at 
de kan bygge murer, sette opp grenser, og skille mennesker. 
De mektiges verdensorden utfordres av gudsrikets komme 
- fortellingen som starter med en fødsel julenatt. Mektige 
menn forskrekkes av denne fødselen, de uroes. Mektige menn 
forskrekkes av barn, de uroes av dem. Og det burde vi også. 

For barn bringer bud om at Gud alltid er annerledes enn vi tror, 
og handler annerledes enn hva vi mener og forventer å se. Er Gud 
langt borte? Du finner Gud blant barna. Blant de fornedrede, de 
stolte, de forsømte, de sultne, de mette. De gråtende og leende. 
Blant de som har en nasjonalitet og de som har ingen. Uten 
forbehold lar Gud seg finne, blant jordens alle barn.

Julenatt både lar Gud seg se og han lar seg skjule, i barnet født 
denne natten sier han: «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt 
navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, 
men ham som har sendt meg.»
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     Julefeiring i pandemiens tid 
     Lenge før Covid-19, en hjertepreken i
     Ottestad kirke 2018

Julen er høytiden som samler mest folk i kirkene våre, også 
i Ottestad hvor jeg er prest. I en normal situasjon er det kun 
brannforskriftene som setter grenser for hvor mange vi kan være 
samtidig i kirkerommet. Men i år det er nye, uvante problemstill-
inger som melder seg: Hvor mange vil komme? Hvor mange kan 
vi ta imot, gitt smittevernreglene? Må vi ha elektronisk påmelding 
i forkant, og hva med antall gudstjenester? Og det mest ubehage-
lige spørsmålet av dem alle: Må vi avvise noen i døra fordi det er 
fullt? 

Jeg har hørt om julespill der det gikk litt i ball for husverten 
i Betlehem i møte med Maria og Josef. Deres innstendige 
bønn om å få komme inn i husvarmen, ble ikke møtte med et 
«beklager, her er det fullt» (som opprinnelig i manus), men med 
et begeistret tilrop; «så hyggelig, kom bare inn!» Og med ett tok 
julefortellingen en helt annen vei.

Julefeiringen i år handler om å finne nye veier i en annerledes 
tid. Julespill blir det muligens færre av i år. Hvordan kan vi være 
kirke i en tid hvor kirkerommet ikke kan fylles opp på normalt 
vis? Hvordan kan vi holde «hode kaldt, og hjertet varmt» ovenfor 
dem som trenger en kirke, og som midt i pandemien kan formidle 
julens grunnleggende budskap: Her er det hjerterom. Guds 
hjerterom. Kom bare inn! 

Lenge før Covid-19, holdt jeg denne hjerte-prekenen i Ottestad 
kirke: 
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Preken holdt i Ottestad kirke julaften 2018 
Midt inne i bringa di har du din aller viktigste muskel. Den er 
ikke spesielt stor, ca. på størrelse med din egen knyttneve. Og den 
veier kun et sted mellom 240 og 370 gram hvis du er voksen. Bak 
brystbeinet ditt gjemmer den seg. Taktfast og trofast slår den sine 
milliarder av slag så lenge du lever. Hvis du er så heldig og har 
fylt 70 år har den slått over 2 milliarder slag for deg. Tenk det! 
Hjertet ditt, for det er det jeg snakker om, begynte sitt arbeid da 
du bare var ca. 21 dager gammel, inne i din mors mage. Før du ble 
født. Og hvert eneste døgn pumper hjertet ditt rundt 7000 liter 
blod. Og har du passert 70 år, har hjertet ditt pumpet ufattelige 
300 millioner liter blod! 

Men det er absolutt ikke noe du går rundt og tenker på i det 
daglige. Ikke i det hele tatt. I det hele tatt tenker du lite på denne 
arbeidsomme muskelen din, med mindre du er helsepersonell 
eller er hjertesyk. Eller er veldig sint eller fryktelig redd. 

Eller opptatt av kondisjonstrening og bruker pulsbelte. Du tenker 
vanligvis ikke mye på hjertet ditt, selv ikke nå som det er jul, og 
julens herligheter og godsaker, tidvis kan være en påkjenning for 
denne trofaste følgesvennen din. Men som du jo vet, hjertet ditt er 
en helt avgjørende årsak til at du sitter i kirkebenken nå. Og følger 
med, forhåpentligvis. Og hvis du er helt stille og legger hånda di 
på brystet, hører du det slår. Igjen, og igjen uten stans. Så lenge 
du er til! 

Hva har hjertet ditt med julen å gjøre, spør du kanskje? Ganske 
mye, ja alt, svarer jeg da. I Bibelen betyr nemlig hjertet noe 
mer enn bare biologi. Hjertet står også som uttrykk for følelser, 
for erkjennelse og for hukommelse. Uttrykket «å legge noe på 
hjertet» kommer fra det gamle testamentet. Grunnspråket i det 
gamle testamentet er hebraisk. Og på hebraisk er både tankekraft 
og følelser knyttet til nettopp hjertet. Og det var nok kjent også for 
evangelisten Lukas som skrev juleevangeliet på gresk for 2000 år 
siden. (Lege som han var, etter tradisjonen.)  

Maria, hørte vi, grunnet på det som var blitt sagt om sitt eget 
barn, Jesus, i sitt hjerte. Hjertet står for følelser, erkjennelse og 
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hukommelse. Og følelser har så absolutt med jul å gjøre! Det er 
ofte veldig sterke følelser knyttet til denne kvelden. Bare spør den 
som helst vil hjem og pakke opp alle gavene akkurat nå, eller bare 
venter på at julematen skal settes på bordet, alle luktene som etter 
hvert skal fylle hus og leiligheter, og på familien som skal møtes. 
På godt og på vondt skal det skje. Også i år. Alle slags følelser 
hører julen til. Ikke bare de gode. 

Erkjennelse hører også julen til. Erkjennelsen over at det også i 
år blir jul. Uansett. Erkjennelsen over at noe har endret seg det 
siste året, kanskje. Kanskje har du mistet en kjær venn eller et 
familiemedlem – og kjenner det i hjertet ditt? Kanskje bærer 
du på et savn fra lang tid tilbake, og som merkes, i hjertet ditt? 
Kanskje savner du noen som er langt borte, i utlandet muligens, 
eller som må jobbe denne kvelden og hele julenatta? Kanskje 
feirer du jul alene? Hvis så, er du ikke helt alene. Det er mange 
som har det som deg. Savnet hører også julen til. 

Hukommelse og hjerte hører også sammen. For over 2000 år 
siden begynte Jesu hjerte å slå i Marias mage. Den fortellingen 
minnes vi nå. Og etter ni måneder var han født – i kummerlige 
kår. Julefortellingen sier ingenting om Maria og Josef sine 
reaksjoner på denne gaven. 

Men spør en nybakt mor eller far når det holder sitt lille under i 
hendene sine for første gang. Hva føler du nå? Det er ikke sikkert 
at du får et svar en gang, men du vil garantert se mange tårer som 
renner nedover ansiktet. Det er noe av det vakreste og sterkeste 
et menneske kan oppleve! Ja, det er noe så hellig – og noe så 
grensesprengende at ord kommer til kort. Å ta imot et barn er 
vondt og en stor emosjonell påkjenning. Og samtidig er det den 
største gaven man kan motta.  

Det er Guds genistrek! Han gir seg selv som gave til alle. Skaperen 
av livet, verden, universet og alt som er, fødes til vår jord. I en 
helt vanlig unge, skjuler det aller største mysteriet seg: For der på 
jordgulvet ligger Skaperen selv, sårbar og utlevert til verden, og 
gjør seg til ett med det livet han selv har skapt. I solidaritet med 
oss. For å dele sitt eget hjerte med oss. Dele sitt liv med oss. Dele 



Magasin38

alt med oss. Så enkelt åpenbares Guds kjærlighet; synlig og fysisk 
nær, i et lite, menneskebarn – med lukt av halm og høy. Vi hørte 
det i sted fra de første øyevitnene, fra Jesu nærmeste den gangen: 
«Det som vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi; 
Livets ord.» 

Jesus er Guds eget hjerte på jord. Hans hjerteslag blander seg 
med våre hjerteslag. Det er julens forunderlige budskap! Er det 
mulig å tro på? Kanskje må du gløtte litt på hjertedøra di for å 
oppdage det? Jeg veit jeg kan klare meg på egenhånd, men jeg 
leter etter det store hjertet som er der for meg, synger den sør-
afrikanske artisten Jonny Clegg. Er ikke det det vi lengter etter, 
det vi trenger – et bankende, levende Gudshjerte som er der for 
oss, som er med oss gjennom alt? For å fortelle oss at han er 
nærmere alt det vi kan frykte og være redde for, like nær som våre 
egne hjerteslag. 

Vårt eget hjerte kan vi ikke se, og vi tenker som sagt veldig sjelden 
på denne lille, trofaste muskelen inne i bringa vår. Men vi vet jo at 
den er der inne! Det er jo helt innlysende, ellers hadde vi jo ikke 
vært til!  

Guds hjerte kan vi heller ikke se, og vi tenker heller ikke så ofte på 
det. Men det er midt i blant oss. I tro kan vi fornemme at også det 
er innlysende. Ellers hadde vi jo ikke vært til! 

Jeg har tatt med meg et symbol på Guds hjerte i dag. Et bilde. 
Et stort rødt hjerte, slik vi ofte tegner det. Hjertet er symbol på 
kjærligheten mellom oss. Og mange har slike hjerter på juletreet 
hjemme. Dette hjertet er symbol på Guds kjærlighet. 

Nå tenker jeg meg dette som Guds eget hjerte. Og nå vil jeg at 
du skal tenke det samme med meg. Skal jeg vise hvem som bor i 
Guds hjerte: Vil du se? Tør du det? Hva heter du? 

(Det store røde hjertet har et speil i seg, og presten åpner luka 
som avslører speilet.) 
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Jeg synes salmedikteren Svein Ellingsen sier det så fint i en av 
sine julesalmer: 

Vår byrde vil du bære og ta vår tyngste vakt.
Du skal beseire mørket med kjærlighetens makt.
Vi åpner oss for gledens ord! 
Vi ser deg barn og hører, Guds hjerteslag på jord.

Ære være Skaperen, Frigjøreren og Livgiveren som var, er og blir 
én sann Gud fra evighet og til evighet. 
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Preken for jule- og påskenatt   
Preken fremført som tale i Trygve Natvigs 
70-årsdag, utestedet Skatten på Tøyen i Oslo,    
2018 

Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er 
kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin 
glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er 
engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal 
glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.
         Johannes 16, 21-22

Slik beskriver Jesus relasjonen mellom sin egen død og opp-
standelse, rett før han og disiplene går i ut Getsemane-natten, 
men det et noe som skurrer i Jesu bruk av fødsel som metafor for 
å beskrive sin egen vei fra korsdød og oppstandelse. Jeg er sikker 
på at Peter må ha tenkt det, der de sitter rundt bordet, etter å ha 
feiret det jødiske påskemåltidet. Kanskje Andreas også. Kanskje 
alle de andre displiene må ha tenkt, at det er noe her som ikke 
stemmer. For selv om de var menn, alle de som satt der rundt 
bordet, så visste de – i likhet med alle andre menn og kvinner som 
har levd og lever utenfor en velferdsstat i det 20. århundre – at 
å ha født, er å glede seg over et nytt menneske. Men å føde er å 
også dø i barsel: Kvinnen som skal føde, er engstelig, ikke bare 
for fødselens smerte, men også for den høyst reelle muligheten av 
å blø i hjel av fødselen, eller av komplikasjoner etterpå. Hennes 
glede, handler ikke bare om at hun har glemt smertene, nå som 
barnet er født, men også gleden over at hun selv har overlevd, og 
skulle få være mor, ektefelle, datter, venn og borger. I hvert fall 
frem til neste fødsel.  
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Når vi som bibellesere og fortolkere glemmer den materielle og 
biologiske konteksten, som alle rundt Jesus var smertelig klar 
over, blir metaforene et teologisk tap. Hva skjer når vi bruker 
Jesu egne materielle-biologiske kontekst som hermeneutiske 
briller, for å forstå hvordan Jesus selv beskriver veien fra død til 
oppstandelse? Hva ville betydningen av oppstandelsen vært, hvis 
den skulle beskrives gjennom riene til den fjerdegangsfødende, 
utenfor velferdsstaten, eksempelvis Maria i Betlehem ca. år 
null? Eller her på Tøyen, for eksempel i 1734? Den Jesus som da 
kommer til syne, er en som Markus, Lukas, Johannes og Matteus, 
arbeider hardt for å forhindre leseren i å se. Det skal vi ikke 
klandre dem for. Selvsagt skriver de frem Jesus slik man alltid 
har skrevet om store menn, både da og nå: Jesus er predikanten 
som alltid har et godt budskap, sugd av eget guddommelig bryst. 
Han er geniet som forlater ørkenens lønnkammer, og møter 
verden med et verk som får alle tidligere profeter til å blekne. I 
Getsemane står Jesus frem som lederen som har møtt veggen, 
men ved egen handlekraft kommer han styrket og mer overbevist 
tilbake. Hans befatning med sårbarhet er; at han er en som 
trøster, viser omsorg, tar de svakes parti, med solidaritetens 
trygge distanse til de lidende. De døvstumme, de spedalske, de 
døde, tollerne, er de andre. Det er først på korset at evangelistene 
oppdater at Jesus selv har en kropp som kan gjennomhulles. De 
skriver ikke at tortur, svært ofte, gis en seksuell dimensjon. Det er 
ingen grunn til å tro at de romerske soldatene avsto fra et hvert 
virkemiddel som kunne frata den korsfestede egen verdighet og 
samfunnsmessig posisjon. Men å skrive det, er å gå for langt. Jeg 
forstår evangelistene godt. Da jeg skulle holde andakt om Jesus 
som mulig offer for seksualiserte krenkelser på NRK 2018, var 
beskjeden fra andaktsredaksjonen klar: P1s lytter ikke klar for å 
høre dette.   

Men hvis betydningen av Jesu oppstandelse skal utlegges 
gjennom Jesu egen materielle kontekst, da får vi øye på 
eldstesønnen som nå løper gjennom de trange gatene i 
trehusbebyggelsen her på Tøyen i 1734, til jordmorens hus og 
stotrer frem på dørterskelen: Hennes time er inne, du må komme. 
Nå! Hvilken Gud kommer da til syne? Da trer Jesus frem som 
en Gud som var avhengig av at det fantes bofaste, de som ikke 
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vandret omkring, men som hadde bygd en stall, passet dyr, dyrket 
mark og sådde, høstet, oppbevarte og laget maten hans. La ham 
til brystet, bysset ham, etter alle kulturens regler, passet på at Gud 
ikke puttet småstein i munnen, eller skar seg på Josefs verktøy 
(som Jesus på fem år selvsagt har en brennende iver etter å ta 
på, stryke over, løfte, snu på, lære seg å bruke). Oppdro ham, 
lærte ham forskjell på rett og galt, fortalte og viste ham hvordan 
man skal være menneske blant andre mennesker. Maria, irritert 
på femåringen: Nei, Jesus. Du kan ikke få kanelbollen alene. 
Du må dele med søsknene dine. Hvor ofte må jeg si det til deg? 
Og etter hvert som han ble voksen, og mennesker begynte å 
flokke seg rundt ham: Strøk ham over kinnet, ikke nødvendigvis 
seksuelt, men som en kjøttliggjøring av eget menneskeverd, som 
tusen nerveceller som eksploderer i en orgie av endorfiner. Sett 
gjennom den materielle-biologiske konteksten, som Jesus deler 
med alle mennesker, på alle steder og til alle tider, og som lever 
utenfor velferdsstaten og uten tilgang til moderne fødselsmedisin, 
da blir den kristne gud til, i form av den kjedelige, ikke-
sensasjonelle, ikke på facebook-postbare, relasjonelt slitsomme 
og helt livsnødvendige omsorgen, som aldri kan gjengjeldes eller 
betales. 

Eller kanskje det skjer slik: I det barselkonen endelig har nådd 
frem, og dukker hodet inn under dørkarmen i rommet, der den 
fødende ligger, så har det allerede rent ut for mye blod. Babyen 
ligger der tullet inn i et varmt pledd, vrælende i en stillhet av 
betong. Morens pust er ikke lenger hørbar, hendene hennes 
holder ikke rundt bylten, men ligger slapt ut til hver side. Peter 
og Andreas, og alle de andre rundt påskemåltidet, visste at det 
kunne like gjerne gå slik. Kanskje hadde de selv stått ved en død 
ektefelles barselseng, og kjent at nå har selv døden sveket meg, for 
den skulle tatt hvem som helst andre, bare ikke hun som fødte, 
ikke bare et barn, men også sin egen død. Hva kan vi da si om 
Gud, hvis Gud er en fødende kvinne som har dødd i barsel? Da er 
det eneste vi kan si om den Gud som har sagt om seg selv at hans 
vei fra korset til oppstandelsen, er som en fødende kvinne, at Gud 
er ingen selfmade man. Gud er ikke født av Faderen. Nei, frelsens 
kleshenger er alle dem som kledde ham, stelte ham, lærte ham 
opp, utfordret ham, lot seg tiltrekke av ham, irettesatte ham, lot 
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kroppene sine bli helbredet av ham, de som lånte ut sitt nærvær, 
slik at evangelistene kan la ham skinne mellom deres ord og 
handlinger. Derfor er det ikke sant, som det heter i salmen: Intet 
er vårt, alt er ditt. Det er motsatt: Alt er vårt. Intet er Guds. 
 
Men går det an å snu på Jesu egen metafor? Hva om vår egen 
materielle-biologisk kontekst er en hermeneutisk nøkkel til å 
forstå Jesu vei fra korset til den tomme graven? Hva om vår tids 
tilgang på tilgjengelig og trygg prevensjon, rett til selvbestemt 
abort og moderne fødselsmedisin, er en like legitim materiell-
biologisk forutsetning for tolkningen av Jesu lignelse? Da bor den 
fødende kvinnen, som Jesu ligner seg selv med, her på Tøyen i 
2018; nå setter hun seg inn i taxien på vei til Ullevål, til et offentlig 
helsevesen som gjør at ingen kvinner trenger å være redde for 
å dø i barsel. Hvilken kunnskap om oppstandelsens betydning 
trer da frem, hvis en slik kunnskap raspes gjennom erfaringen 
av å ankomme – alene eller sammen med noen – og tas imot 
i akuttmottaket, undersøkes, og den skattebetalte epiduralen 
settes i ryggen hennes? Da går det an å si, i all beskjedenhet, 
at velferdsstaten er immanent mystikk. For i dette scenariet 
titter eldstesønnen inn døra på barselsrommet. Jordmødrene 
og fødselslegene har gjort sitt, og er for lengst på vei inn i en ny 
fødsel to rom unna, men barnepleieren ser opp og smiler, og 
ønsker ham velkommen. Han kommer inn med lette trinn til en 
sliten, men levende, mamma, og en bitteliten søster eller bror. 
Han får holde, i spe tenåringsarmer, en letthet som er like tung 
som et helt liv. Sagt på en annen måte: Hvis veien fra korset til 
oppstandelsen er som en fødende kvinne, som glemmer smertene 
i glede over barnet som er født, er den tomme graven fylt av alle 
de menneskene som gjør akkurat dette øyeblikket mulig. 
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Deliver a stinker – again – and they’re back to Satan until 
next December. 
                  Fra BBCs TV-serie The Vicar of Dibley    

Disse ordene sier menighetsrådsleder David til presten Geraldine, 
i BBC sin famøse serie The Vicar of Dibley, som ble produsert 
på siste halvdel av 90-tallet. Om du ikke har sett den, kan jeg 
anbefale episoden The Christmas Lunch Incident, hvor sitatet 
kommer fra. På morgenen 1. juledag ser vi Geraldine sitte ved 
skrivepulten med krøllete, forkastede utkast til årets viktigste 
preken. Fortvilet ser hun opp på et blast Jesusbilde, og utbryter: 
Listen, Birthday Boy! If you don’t help me now, I’m gonna have 
to tell them you actually are Noel Edmonds. Inspirasjonen 
kommer og det blir en minnerik julepreken. Inspirert av bio-
grafien om Spice Girls som lå på pulten…

Å skrive preken til gudstjenestene på julaften, kan være både 
det fineste og det mest skremmende en prest gjør. Ikke bare 
kommer det mange til kirken, det er grunn til å tro at de er 
positivt innstilt til det som skal skje. Siden alt ligger så godt til 
rette for kommunikasjon, er det lurt å vurdere strategiene denne 
dagen. Alle som behersker en muntlig prekenform – gjerne uten 
manus – vil ha en stor fordel. Der vi ellers kan lytte til rådet Kill 
your darlings!, kan julaften være dagen for å lytte til fortellernes 
råd: Fortell ditt favoritteventyr! Det som beveger deg, kan også 
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bevege andre. Jeg slår gjerne et slag for å kunne juleprekenen 
utenat, baklengs og fremlengs. Jeg skal fortelle om den største 
opplevelsen jeg har hatt med en julepreken. Det skjedde i 2010 i 
sjømannskirken i New York.

Det hadde gått med mange timer med forberedelser til denne 
prekenen. Foran alteret stod en krybbe. Den var tom og det 
skulle bli et av poengene i prekenen. Jeg skulle nemlig få hjelp 
av to engler (to dukker) med lånte stemmer (familie og venner, i 
skjul med mikrofoner). Sammen med de minste barna skulle vi 
undre oss over hvor jesusbarnet var, og finne ut at vi kunne lete. 
Når barnet åpenbarte seg, skulle vi undre oss litt over at Gud 
egentlig leter etter oss, et passe ambisiøst opplegg. Det hadde 
sikkert blitt fint, hvis det ikke hadde vært for August på fire år. 
Mens vi snakket litt om den tomme krybben, etter at barna hadde 
samlet seg der, rakte han ivrig opp hånden. Kirkerommet var 
fylt av forventningsfulle og festkledde nordmenn i utlendighet, 
stemningen var litt elektrisk. Alle var stille og jeg tror at nesten 
alle hørte hva August på fire sa, da han fikk ordet: «Jeg vet det! 
Jeg vet hvorfor Jesusbarnet ikke ligger i krybben. Det er fordi 
han er i hjertene våre!» Det gikk et sukk gjennom forsamlingen. 
Jeg kjente at hårene reiste seg på kroppen, det var like før jeg 
besvimte. Der var prekenen over, gitt. Alt som skulle sies, var 
egentlig sagt, og prekenen hadde så vidt begynt.

Jeg besvimte ikke. Heldigvis var jeg så godt forberedt, at jeg 
kunne la dette være høydepunktet i prekenen. Det var uansett det 
vi alle ville huske, og ikke englene, som fikk slippe til med sine 
biroller etter hvert. Jeg kjenner ennå at hårene reiser seg, når jeg 
tenker på denne opplevelsen. For meg ble det et godt eksempel, 
på at prekenen er noe som skjer i rommet, og noe annet enn 
overleveringen av en tekst.

Er det barn i rommet, er det forsøket verdt, å prøve seg på litt 
toveis kommunikasjon. Det forutsetter viljen til å ta imot det 
som kommer. Om du ikke ønsker det, er det uansett dagen for å 
spille på lag med de andre i rommet. Julaften er dagen vi vil høre 
den fortellingen vi kjenner så godt. Derfor er det lov å være i de 
tankene og følelsene, som det er helt åpenbart at de fleste deler 



47Prekenen – en handling i rommet

denne dagen; hjemlengsel, trygghet, fellesskap, familie og venner, 
og i år spesielt, berøring. Som vi lengter etter berøring! Hvor 
godt er det ikke da å snakke om Guds kjærlige berøring av sitt 
skaperverk – inkarnasjonen?
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     Hjem til jul    
     Preken til julaften 2019 i Skatval kirke  

Er det noen her som har kommet hjem til jul? 

Hjem til jul – det er liksom det som har vært bevegelsen nå, de 
siste dagene. Fulle tog og fly. Biler fullasta med gaver. For mange 
er de som skal hjem til jul. For det er dit vi vil. Der det er godt å 
være.

Hjem til jul – det er jo nærmeste et begrep. På Netflix ble det 
sluppet en serie med det navnet nå tidligere i desember, om 
Johanne som juger på seg en kjæreste hun lover å ta med hjem 
til jul. Filmen Love Actually, som mange av oss må se nå ved 
juletider, begynner med helt autentiske scener fra Heathrow 
flyplass, av mennesker som kommer hjem til jul. «Home for 
Christmas» – Maria Mena og Chris Rea har på hvert sitt vis 
sunget om det i år igjen.

Og i Snøfall kom Selma til slutt hjem til Ruth. For det var jo det 
som var hjemme, tross alt.

Tross alt, ja. Kanskje er det flere enn Selma som har kommet 
hjem, tross alt. Kanskje er det noe som er annerledes i år. Kanskje 
er det en som er død, noen som har blitt syk, eller noen som 
har gått fra hverandre. Kanskje har jula av en eller annen grunn 
alltid vært vanskelig. Kanskje er det ikke så lett alltid å skape den 
julefreden og julegleden som glansbildene viser. Kanskje er det 
flere enn Johanne som må ty til en løgn, overfor seg selv eller 
andre, for at fortellingen om jula skal svare til alle forventningene. 
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Så når bevegelsen disse dagene er hjem til jul, så er det sannelig 
på både godt og vondt, for mange av oss. Har dere tenkt på at den 
første jula hadde den helt motsatte bevegelsen?

Maria og Josef reiste bort. Keiser Augustus hadde beordret 
folketelling. Og alle måtte dra til den byen slekta kom fra, for å 
la seg telle. Maria og Josef måtte ta den lange veien til Betlehem. 
Og der, i en stall ble Jesus født. Langt hjemmefra. Langt fra alle 
som kunne hjulpet til, kommet med gode råd eller bare vært der. 
Og verre skulle det bli. Da det lille barnet bare var noen få dager 
gammel, ble den ferske familien jaget på flukt til Egypt. Enda 
lenger hjemmefra. Og som alle andre flyktninger: uten å vite når 
eller om de noensinne kunne vende hjem igjen. Den motsatte 
bevegelsen, altså. 

Og om vi anlegger et enda større perspektiv på det, handler jo 
dette om intet mindre enn Gud selv som dro bort. Dro bort fra sin 
himmel for å bli født i en stall. Dro bort fra ære og herlighet for å 
bli et lite og hjelpeløst barn. 

Hjem til jul – det er det som er bevegelsen nå. På fulle tog og fly. 
I filmer og sanger. Men ikke alle kommer hjem. Kanskje kjenner 
dere noen som ikke kom hjem i år, av en eller annen grunn. 
Kanskje sitter det noen her nå som helst skulle vært et helt annet 
sted. Fordi det er et annet sted som er hjemme. Noen har ikke noe 
hjem å reise til i det hele tatt. Mange er på flukt, som Maria, Josef 
og Jesusbarnet var det. 

Når den aller første jula har den motsatte bevegelsen, så tenker 
jeg at det er et budskap til oss alle – uansett om vi har kommer 
hjem eller om vi opplever å være langt, langt borte. Uansett om 
vi mangler husvære, eller om hjemløsheten er en følelse vi bærer 
inni oss. 

Når Gud reiste bort fra sin himmel for å bli menneske, så var det 
for å kunne være nær oss mennesker.
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Når Gud reiste bort fra sin himmel for å bli menneske, født i en 
stall av ei fattig jente, jaget på flukt, så var det for å kunne være 
nær oss mennesker, også når vi føler oss små, bortkomne og 
hjemløse.

Når Gud reiste bort fra sin himmel for å bli menneske, født i 
en stall, helt i utkanten av byen og fellesskapet, så var det for å 
fortelle oss at vi aldri kan dra så langt bort, at vi ikke har et hjem 
hos ham.

Og med en Gud som ønsker oss alle velkommen hjem, uansett 
hvem og hvor vi er, så er julas oppgave og utfordring denne: Å 
skape fellesskap og samfunn hvor mennesker kan høre til – uten å 
måtte juge på seg et annet liv enn de faktisk har. Hvor mennesker 
kan føle seg hjemme og velkommen – selv om de egentlig er langt, 
langt hjemmefra.

Det er å si til hverandre det som jeg sier til dere nå: Velkommen 
hjem, hjem til jul.

Amen.

     





53Gaute Granlund
prest i Sagene og Iladalen menighet
gaute.granlund@gmail.com

     «Mitt fineste 
     julaftengudstjenesteminne»  
     Røst i Lofoten 2012  

Nostalgi er en krevende sjanger da den fort blir sentimental og 
navlebeskuende, men heldigvis går vi mot en høytid som tildels er 
sentimental og navlebeskuende, men på sitt beste også kan peke 
utover seg selv. 

”Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin 
hustru.”.Jeg som ikke har en hustru, og ikke vil ha en hustru, men 
likevel må forlate min far og min mor, hva skal jeg gjøre med jula? 
Det har jeg tenkt mange ganger. Jeg har verdens beste foreldre 
og de lager jul som bare pokker. Men det er noe med å vende 
tilbake til barndomshjemmet som singel snart 40 åring i jula og 
bli som barn igjen, eller bli som barnet igjen. Derfor er mitt beste 
julaftenminne forankret i det å ha forlatt min far og min mor og å 
ha endt opp som sokneprest helt ytterst i Lofoten.

1.desember, året før min første julaften på Røst, sendte dom-
prosten meg ut til Røst etter å ha fått tilbud om stillingen for 
å ta mitt nye rike i besiktelse. Selv om min far er nordlending, 
og jeg burde hatt en viss forutsetning for å leve meg inn i de 
livsvilkårene nordlendinger lever under, ble jeg lamslått over hvor 
mørkt det var i Nordland i desember. Det lå et mørke over landet. 

Julaften 2012, et drøyt år etter jeg hadde trådt mine første skritt 
på Røst, var det kontrastene jeg hadde fått erfare det året jeg tok 
med meg inn i euforien over å ha forlatt min far og min mor å 
skulle feire jul som en skikkelig voksen. Kontrastene året hadde 
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avfødt; mitt første nordlys, min første sommer med midnattssol, 
min første storm i ferge over Vestfjorden, min første tur med 
kortbanenettet til Widerøe osv. Det var totaliteten av mine 
nyervervede erfaringer som fylte de små og enkle bestanddelene 
av å feire julaftengudstjeneste på Røst. Stormen over Vestfjorden 
tok bolig i benkeradene, det første nordlyset trengte seg inn 
i lysekronene, midnattssola lyste gjennom altertavla. Denne 
julaftengudstjenesten er mitt beste minne, ikke fordi det var noe 
ekstraordinært over det som skjedde, men fordi det skjedde. Fordi 
livet bringer deg ofte dit du ikke aner du skal, og der du ikke aner 
du skal ligger det noe og venter på deg. Der lå det noe og ventet på 
meg. Det takker jeg Gud for. 

 



55Marte Holm Simonsen
prestevikar i Hamar domkirke menighet
martesimonsen@gmail.com

     Julaftensgudstjeneste sett fra 
     orgelkrakken  
     Intervju med Trond Våge, domkantor i Hamar

- Trond, hva er det som gjør en julaftensgudstjeneste til en god 
gudstjeneste, sett fra orgelkrakken?

- Jeg tror en god julaftensgudstjeneste gir folk mulighet til 
gjenkjennelse og delaktighet. Gjenkjennelse gjennom jule-
evangeliet og gjennom å synge julesanger. Sanger som er inn-
sunget gjennom generasjoner, og som befester oss i vår kultur. 
Vi hører til i denne tradisjonen og kulturen, og det kjenner vi nok 
ekstra sterkt på julaftensgudstjenesten.

- Ja, for dette er kanskje den gudstjenesten med flest selvskrevne 
salmer? Det er ikke lov å droppe Deilig er jorden?

- Nei, for eksempel! Og Jeg er så glad hver julekveld, den kan 
vi synge bare en gang i året, på julekvelden. Velger du den ikke 
da, så må du vente til neste år. Også har vi Julekveldsvisa av 
Prøysen. Den har skapt et veldig engasjement i gudstjenesten 
på julekvelden. Det at vi får synge en så nær sang, som barne-
hagebarn og besteforeldre kan synge sammen, det tror jeg er 
viktig. Glade jul, Deilig er jorden, Det lyser i stille grender. Disse 
sangene som vi elsker å synge, og som jeg synes er så fint å spille 
sammen med folk. Jeg ser at folk retter seg i ryggen litt og synger.

- Er det ofte ekstra musikere med på julaften?

- Ja, det er gjerne med noen solister, og gjerne barnekor på et 
par av gudstjenestene. På første juledag har vi alltid med kor 
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og messingkvartett. Blant dem er det én trompetist som har 
vært med hver juledag i femti år. Jeg har jo ikke vært med fullt 
så mange år, men jeg opplever at han spiller med den samme 
entusiasmen nå som han sikkert gjorde for femti år siden.

- Det er jo helt utrolig. Hvorfor tenker du det er så viktig for folk 
å bli med å lage julegudstjeneste?

- Jeg tror det handler om identiteten vår og tilhørigheten til 
kirka. Dette er vår grunnhistorie, som vi lever i. Det viser seg 
kanskje ikke så ofte, men når det kommer til jul, så tror jeg denne 
tradisjonen bekrefter det. 

- Tror du det er stor forskjell på hvordan vi feirer 
julaftensgudstjeneste lokalt?

- Nå har jeg vært bare i Elverum og Hamar, men det er jo samme 
type gudstjeneste. Det er litt fyldigere her i Hamar. Men bredden 
av de som kommer på gudstjeneste, den er lik. Det er gjengangere 
som man kanskje ser bare en gang i året, på julaften, og det er 
fint. Du kan godt kalle det tradisjon, men det er ikke en tradisjon 
uten innhold. 

- Hva er innholdet for deg? Hva står sentralt?

- Sjølve fortellingen. Den er lett å relatere seg til. Et barn født 
under vanskelige kår, det er grunnfortellingen. 

- I vårt rike Norge?

- Kanskje vi som har unger er sterkere knyttet til den historien. 
Samtidig ser vi jo verdens nød slik som den er.

- Hva tenker du om å preke politisk på julaften?

- Jeg er glad i at kirka tar stilling. Jeg synes kirka er en viktig 
aktør i samfunnet vårt; ikke partipolitisk, men verdipolitisk. Jeg 
synes kirkas stemme høres litt for sjeldent. Jeg blir litt provosert 
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av de som sier kirka bare skal drive med evangeliet. Men 
evangeliet er jo grunnlaget for det livet vi lever, og da må vi jo 
også kunne få si at miljøsaken, vernet om de svake, alt det her; at 
det også er vårt anliggende.

Min rolle i julaftensgudstjenesten er jo fremfor alt å ledsage 
sangen. På de beste julaftensgudstjenestene, hvor sangen 
runger og Deilig er jorden står som en stolpe i rommet, det er 
som en dobbel julekveld for organisten. Du kjenner gleden og 
engasjementet over felleskapet gjennom det vi gjør. Gjenkjennelse 
og deltagelse er viktige faktorer. For hvis vi bare er et publikum, 
da er vi jo ikke delaktige lenger. Sånn er det på de beste 
julekveldene.

- Er det noe du tenker man absolutt bør unngå å gjøre på 
julaften?

- Ja, jeg har jo opplevd at man har prekt over andre tekster enn 
juleevangeliet. Jeg synes ikke man skal avvike fra det. 

- Hva tenker du om nye julesalmer? Trenger vi at noen skriver 
flere, eller har vi for mange kjente fra før?

- Det er jo et dilemma. Når det kommer til julaftensgudstjenesten, 
så vil vi ivareta tradisjoner. Men nye julesalmer kan jo peke på 
nye ting som er relevante i vår tid. Så er det vår utfordring å finne 
anledninger til å bruke dem. Det synes jeg vi må tenke åpent om. 
Vi har jo ei lang juletid.

- Jeg gleder meg veldig til Ingrid Brækken Melves nye julesalme, 
som vi skal trykke i dette nummeret. Hun skriver jo både veldig 
politisk og veldig hverdagslig. Jeg er spent på om de får plass i 
gudstjenester etter hvert. Det er vel mange menigheter som har 
julesalmekvelder i desember?

- Ja, og det er mange som har brukt andre juledag til en jule-
salmegudstjeneste. Da er det jo et dilemma om man skal bytte 
ut tekstene og la martyrdagen være. Men da mister du jo det 
perspektivet.
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- Ja, hva tror du folk forventer når de kommer i kirka andre 
juledag? Vil de ha martyrdag, eller er de fortsatt i ribbekoma og 
vil ha julekos?

- Det er i hvert fall ingen tvil om at folk vil synge julesalmer de 
kan godt. 

- Vi skal jo ha tre gudstjenester sammen på julaften. Har du 
noen tips til nye organister og prester om hvordan man holder 
ut på disse lange dagene?

- Det kan jo bli litt kjedelig om man gjør akkurat det samme i 
hver gudstjeneste. Jeg liker å spille litt forskjellige postludier, og 
litt forskjellig underveis. For å holde meg sjøl våken. Og mat og 
drikke er viktig. Men å la seg beruse litt av dagen, og bare bli med 
på den flyten, det er fint.

- Kommer det like mange på alle gudstjenestene?

- Hos oss er det er flest på gudstjenesten kl. 15. Generelt er det 
flere voksne folk på den siste, og flere barnefamilier på den første, 
for da vi har barnekor. Det går jo an å profilere de litt forskjellig, 
med litt forskjellige salmer og prekener. Faren da er at man 
blander sammen programmene, så det må man finne en god 
løsning på. Men man kan synge litt barnlige julesanger på den 
første, og lande i noe mer neddempet på den siste. Jeg tror det 
kan være fint å orientere seg mot de man forventer at er der.

- Nå som det er koronatid, er det mye som blir annerledes fra 
orgelkrakken?

- Det er jo ofte veldig fullt på galleriet. Det blir det nok ikke i år. 
Det har hendt jeg har måtte be folk flytte seg fra orgelkrakken så 
jeg kan få sitte.

- Er det noe du ser fra orgelkrakken som du tror er nyttig å vite 
for nye prester?



59Julaftensgudtjeneste sett fra orgelkrakken

- Det som er viktig ved en prests tjeneste er at presten med 
tydelighet og en viss autoritet tar rommet litt. Og særlig på store 
dager, med mye folk.

- Åssen gjør man det?

- Nei, det vet jeg ikke [ler]. Det handler vel om stemmebruk, og et 
tydelig kroppsspråk.

- Hva gleder du deg mest til med julegudstjenester?

- Det som er det fine med å jobbe i kirka og være organist i jula, 
er at hele samfunnet er retta inn mot det samme, vi er retta inn 
mot jul. Det å føle at man er med på å gi folk den jula de ønsker, 
den opplevelsen er så fin, synes jeg. Det skiller seg ut fra andre 
kirkeårstider, hvor folk kanskje har et annet fokus. Å få være med 
å skape den høytida, det er ordentlig fint.

- Har du noe favorittminne fra noen julegudstjeneste? Eller er 
det noen gang det har skjedd noe helt uventa?

- Da jeg var i Elverum, så var det en gang det var så mye folk 
overalt, og jeg løp rundt stressa mellom to gudstjenester. Og så 
syntes jeg absolutt at jeg hørte kirkeklokkene, midt i den støyen 
fra alle folka. Så jeg begynte å spille preludiet til første salme. Men 
da var jo klokka bare ti på. Det var flaut.

Ellers hadde jeg ofte julekveldsgudstjenester oppe i bygdene i 
Elverum, fordi kollegaen min Nils Tore ville dirigere barnekoret 
nede i Leiret. Og så kom jeg gjennom skog full av snø, til nydelig 
lyssatte kirker, fullt av folk. Jeg husker spesielt det første året 
vi sang Julekveldsvisa som første salme i Hernes, og jeg hadde 
kommet ramlende inn på krakken fra en annen gudstjeneste. Og 
etterpå kjørte jeg videre opp i Nordskogbygda. Og så å få kjøre 
hjem igjen etterpå, til familien – da var det ordentlig jul. 





Tekstgjennomganger
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     3. søndag i åpenbaringstiden  
     17. januar 2021

     Jes 55,1–3    Alle som tørster, kom hit
     Åp 22,16–17    Livets vann
     Joh 4,4–26    Kvinnen ved brønnen

Teksten om kvinnen ved brønnen er en særdeles billedskapende 
fortelling, noe som i utgangspunktet er en pedagogisk fordel. 
Men hvis vi legger oss for mye over på den moderne tendens til å 
spekulere rundt hva den samaritanske kvinnen «følte», risikerer 
vi vel å overdøve sentrale teologiske poenger? Videre er det etter 
min mening kunstig å konstruere en motsetning mellom tekstens 
historiske forankring og nåtidig oppbyggelig meditasjon. Teksten 
inviterer til begge deler. 

Jesaja 55,1-3
Forbindelsen mellom GT-tekst og prekentekst er innlysende: 
«Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp 
korn og spis!»

Åpenbaringen 22,16-17
«Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.» 
«Jeg» her korresponderer på et vis til prekentekstens åpen-
baringsformel i v.26: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.» 
Direkte forbindelse til prekenteksten har vi i v.17b «Kom! Den 
som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann i 
gave.»

Litt om samaritanene
Å vite noe om samaritanene på Jesu tid er avgjørende for å 
forstå teksten. Hvor mye vi skal ta med av dette i prekenen, er 
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et spørsmål om skjønn. Her er noen høyst ufullstendige punkter 
(min hovedkilde er kapittelet «Nytestamentlig tidshistoria», i: En 
bok om Nya testamentet, 1971):

Kimen til splittelsen mellom jøder og samaritaner går tilbake til 
Nord-rikets/Israels fall i 722 f.Kr. Erobrerstaten Assyria innførte 
da persiske og makedonske folkestammer i området. I perioden 
164-63 f. Kr, da Judea var selvstendig i forhold til stormaktene, 
forsøkte makkabeere og hasmoneere forgjeves å re-judaisere 
området. Etter Romerrikets maktovertagelse i 63. f. Kr økte 
helleniseringen, med bygging av amfiteatre, keiserpalass osv. 
Det anslås at i det aktuelle området var omtrent halvparten 
av befolkningen av israelsk avstamming i nytestamentlig tid. 
Resten var greske og romerske kolonister, og dessuten en broket 
skare av innflyttere fra nabolandene. I disse parallellsamfunn 
levde også samaritanene. Jødiske rabbinere anklaget dem for 
religionsblanding, og at de bare holdt seg til de fem Mosebøker 
som hellige skrifter. Også samaritanene ventet på Messias, 
ikke minst ut fra Deueronomium 18,15 «En profet som meg vil 
HERREN din Gud la stå frem for deg, en av dine landsmenn. 
Ham skal dere høre på.»

Videre tolket de Deueronomium 12,5 dithen at «det stedet 
HERREN deres Gud velger ut blant alle stammene deres til 
bolig for sitt navn» ikke var Zion, men Garisim-fjellet. Tempelet 
der kan ha blitt bygd på 500-tallet f.Kr. Da de jødiske ledersjikt 
vendte tilbake fra eksilet i Babylon, forsøkte samaritanene å 
hindre gjenoppbyggingen av Jerusalems tempel. 

Tempelet ved Garisim ble ødelagt av hasmoneerfyrsten Johannes 
Hyrkanos i 128 f.Kr. Forholdet mellom jøder og samaritaner var 
altså svært betent, både politisk og religiøst. Samaritaner hadde 
f.eks. ikke adgang til gudstjenesten i Jerusalems tempel. Og det 
var vanlig for jøder som reiste mellom Judea og Galilea å ta en 
omvei utenom Samaria, jfr. Markus 10,1 og uttrykket «på andre 
siden av Jordan». Men motviljen gikk også motsatt vei, se Lukas 
9,52-53.

Redselen for å bli uren har spilt en stor rolle. Jesu grense-
overskridelse i vår tekst er altså dramatisk.
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Teksten foran
Joh 4,1-3 inneholder et litt kryptisk vers: «riktignok var det ikke 
Jesus selv som døpte, men disiplene hans.» Men uansett handler 
dette avsnittet om dåp. Vår teksts fortelling om Jesu samtale med 
kvinnen ved brønnen handler ikke konkret om dåp der og da, men 
de urkristne menigheter som Johannesevangeliet henvender seg 
til, kunne neppe høre ord som «vann» og «levende vann» uten å 
tenke på dåpen. Og det er rimelig at evangelisten har hatt dette i 
sinne. Pluss at vann i Johannesevangeliet er et symbol på Ånden. 

Teksten etter
I v.29 forkynner kvinnen til folk i byen: «Kom og se en mann som 
har fortalt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være 
Messias?» Generelt i Johannesevangeliet har «se» ofte en dobbel 
betydning: Både å se visuelt, men også å skue dypere åndelige 
sannheter. 

I versene 43-54 fortsetter Jesus sin grenseoverskridende praksis 
når han helbreder sønnen til den kongelige embetsmannen i 
Kapernaum. Altså en ikke-jøde.

Verseksegese
(Under eksegesen har jeg konsultert Charles Kingsley Barrett: The 
gospel according to St. John, London S.P.C.K. 1975).

v.4: «han måtte reise gjennom Samaria». Til tross for den 
vanlige praksis med å gå på den andre siden av Jordan, velger 
Jesus den korteste reiserute gjennom Samaria, slik det ble gjort 
for å nå frem til høytidene. 

v.5: Formuleringen «like ved det jordstykket Jakob gav sin sønn 
Josef» kan forstås i lys av Josva 24,32: «Josefs knokler, som 
israelittene hadde tatt med fra Egypt, gravla de ved Sikem, 
på det jordstykket som Jakob hadde kjøpt (…) og som Josefs 
stamme hadde fått som sin eiendom». Dette slår an et tema som 
ligger under hele vår tekst, nemlig forholdet mellom den gamle og 
den nye pakt.

v.6: En by ved navn Sykar er ukjent i Samaria. Mest sannsynlig 
dreier det seg om byen Sikem, hvor det man regner som Jakobs-
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kilden ligger rett i nærheten. «Jesus var sliten etter vandringen» 
er et klart tegn på Jesu sanne menneskelighet. Kanskje verdt 
å fremheve i prekenen? Doketiske oppfatninger synes aldri å 
forsvinne.

v.7: Situasjonen ved brønnen er den vanlige i Midtøsten i bibelsk 
tid, jfr. Gen 24,11: «Det var i kveldingen, på den tiden da 
kvinnene pleier å gå ut for å hente vann». At Jesus henvender 
seg til en kvinne («la meg få drikke»), som til overmål er 
samaritansk, er et dobbelt brudd på rabbinske konvensjoner. 
At Jesus er den som tar initiativet, er et gjennomgående trekk i 
Johannesevangeliet.

v.8: Disiplene går inn i byen for å kjøpe mat, og dermed 
forsvinner de ut av fortellingen. De dukker først opp igjen i v.27, 
hvor «de undret seg over at han snakket med en kvinne».

v.9: Kvinnens innvending («hvordan kan du som er jøde…») 
kan kanskje, i tillegg til det generelt spente forhold, forstås i lys 
av en jødisk forskrift om at samaritanske kvinner skal unngås 
som «menstruasjonsurene fra vuggen av»! Se Lev 15,19. Det 
dreier seg altså ikke bare om «ortodokse versus kjetterske 
religiøse meninger», men om problemstillingen «ren-uren». 
NB11 fortsetter «For jødene omgås ikke samaritanene» (ou gar 
synchrontai kan oversettes: «bruker ikke sammen med», «har 
ikke vennlig kontakt med»). Dette kan bety noe så konkret som at 
Jesus ville bli uren hvis han tok i, eller drakk av, den krukken som 
kvinnen bar med seg. Men Jesus ignorerer dette.   

v.10: Her innledes en hyppig situasjon i Johannesevangeliet, 
nemlig misforståelser mellom en praktisk forståelse og en 
åndelig. I det ytre er Jesus en sliten og tørst vandrer, samtidig 
som evangelisten mener at han nettopp i denne skikkelse er Guds 
Sønn. Ut fra dette løfter han samtalen opp på et annet nivå i sitt 
svar til kvinnen: «Om du hadde kjent Guds gave (…) da hadde du 
bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann».

I GT er «levende vann» en metafor for Gud som skaper og opp-
rettholder livet, f.eks. i Jer 2,13: «De har forlatt meg, kilden med 
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levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner som ikke 
holder vann». Joh 7,38 går i samme retning: «Den som tror på 
meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av 
levende vann». 

v.11: Kvinnen oppfatter «levende vann» som rennende drikke-
vann, til forskjell fra stillestående. Og hennes innvending er 
at Jesus mangler antlema, altså ei bøtte til å dra opp vann, og 
påpeker også at brønnen er dyp.

v.12: Kvinnen spør: «Du er vel ikke større enn vår stamfar 
Jakob?» Her aner vi evangelistens ironi.

v.13 og 14: Jesu svar («vann som veller frem og gir evig liv») er 
en utdypning av v.10, men bringer ikke kvinnen til å forstå hvilket 
nivå han snakker ut fra.

v.16–18: Her gjør fortellingen en brå vending over til spørsmålet 
om kvinnens fem menn. Det kan bety: 

 
a) at kvinnen hadde vært lovlig gift med fem menn som enten 
var døde eller som hadde skilt seg fra henne, og at hun nå 
levde i et ikke-legalt forhold.
b) at hun hadde hatt fem menn, og den hun nå levde sammen 
med var tillatt etter formell tolkning av Moseloven, men ikke 
etter Jesu krav.
c) at det kan forstås symbolsk-allegorisk: Kvinnen 
representerer Samaria, som er befolket av fem fremmede 
stammer som dyrker hver sin gud (Josephus nevner fem 
guder). Og at den som dyrkes mest for tiden er falsk, jfr. v.22 
«Dere tilber det dere ikke kjenner».

Men i lys av kvinnens «bekjennelse» overfor landsbybefolkningen 
i vers 27-39 forekommer tolkning c) mindre sannsynlig.

v.19: Vår tekst gir ikke noe svar på hvordan Jesus kunne vite dette 
om henne. Men generelt i evangeliene fremgår det at Jesus hadde 
betydelig menneskekunnskap, jfr. 2:25b: «han visste selv hva 
som bodde i mennesket».
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v.20: Hennes neste spørsmål kan med våre øyne kanskje forstås 
som at hun rømmer unna pinlig snakk om sin samlivssituasjon og 
heller tar sin tilflukt til religiøse spørsmål! Men hennes spørsmål 
er på linje med perikopens grunntema: Tilbe på «dette fjellet» 
eller i «Jerusalem»?

v.21: Jesus varsler om en ny tid da det ikke er spørsmål om 
Jerusalem eller Garisim. «Den time kommer» sikter i Johannes-
evangeliet gjerne til tiden etter oppstandelsen, men i v.23 leser vi 
«ja, den er nå», slik at nåtid og fremtid flyter sammen. 

v.22: «…for frelsen kommer fra jødene» – evangelisten mener 
åpenbart at hensikten bak utvelgelsen av Israel er at frelse derfra 
skal gå ut i verden. Om dette innebærer erstatningsteologi eller 
fortsatt plass for løftene til Israel, mener jeg at vår tekst isolert 
sett ikke gir fullstendige tanker om.

v.23: «…da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet». 
Det greske ordet for sann er her alethinos, som best kan forstås i 
lys av 1,9 «det sanne lys, som lyser for hvert enkelt menneske». I 
vår perikope sikter nok dette til sann kristen gudsdyrkelse, hevet 
over geografi og kulturgrenser. 

v.24: «Gud er ånd» har uutgrunnelig betydning! Herunder at det 
ikke er vanntett skott vis-á-vis Den hellige Ånd, et tema som ligger 
under hele vår perikope, ikke minst gjennom talen om «levende 
vann».

Både v.23 og 24 er i teologihistorien blitt brukt til å begrunne 
tanken om logos spermatikos. Altså at Gud gjennom menneske-
hetens kulturutvikling, uavhengig av åpenbaringen, har nedlagt 
noen «frø» som forberedelse for evangeliet. Nå er det samlet sett 
ikke så enkelt å lage rettlinjede systematisk-teologisk prinsipper 
rundt akkurat det, men uansett – vår tekst har i 2021 stort 
dialogpotensiale. 

v.25: «Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen…» – vi må vel 
her tenke på hennes folks messiasforventning.
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v.26: Med åpenbaringsformelen «Det er jeg» (ego eimi) 
kulminerer vår perikope, og det er jo derfor dette er prekentekst 
i åpenbaringstiden. At Jesus sier «Ego eimi», «Jeg er», er typisk 
for Johannesevangeliet i viktige situasjoner, f. eks 6,35: «Jeg er 
livets brød», 8,12: «Jeg er verdens lys», og 14,6: «Jeg er veien, 
sannheten og livet».

Tankene ledes videre i retning Jahves åpenbaring for Moses ved 
den brennende busk: «Jeg er den jeg er» (Exodus 3,14).

Nåtidsanvendelse
Teksten inneholder mange lag, og det kan bli nødvendig med 
harde prioriteringer. Tilhørere flest skjønner bibeltekster bedre 
når de får enkle tidshistoriske opplysninger. Så jeg anbefaler en 
passende dose av det, som bakgrunn for aktualiseringer inn i vår 
tid. Der ser jeg for meg iallfall fire mulige områder:

1) Jesus oppvurderer kvinners verdighet, med betydninger 
også i dagens verden..
2) Jesus overskrider dype samfunnsmessige og religiøse 
grenser, og det kan begrunne mange former for dialog i dag. 
(Kanskje ikke minst overfor nyåndelige?)
3) Uttrykk som «brønnen er dyp», «levende vann», og «tilbe i 
ånd og sannhet», er velegnet til meditasjon.
4) At Jesus inkluderte mennesker med et rufsete liv vet vi fra 
evangeliene ellers. Kanskje er ikke dette hovedtemaet i akkurat 
denne perikopen. Men temaene er innvevde i hverandre, og 
dette hører også med.

Salmeforslag 
556, (hvis dåp 579) 
365  
94/534 
102, (hvis nattverd 604, 603) 
611
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     4. søndag i åpenbaringstiden  
     24. januar 2021

     2 Mos 3,10–12; 4,10–16     Hvem har gitt mennesket munn?
     Rom 9,20–24     Jeg viser godhet mot den jeg vil
     Joh 9,1–7.35b–38     Mannen som var født blind   

To på scenen
En av Johannesevangeliets beste tekster, både i form og innhold, 
er Joh 9,1–7.35b–38 som handler om en mann som var født blind 
og får se lyset. På hvilken måte er teksten god? I form skiller 
den seg ut ved at det bare er to på scenen av gangen: Den blinde 
og Jesus, og den undrende disippelen og Jesus. At det er to på 
scenen får frem at relasjon er det sentrale. Relasjon er tema, både 
relasjon til Gud og relasjon til andre. Himmel og jord. Den enkelte 
og sin lidelse i bønn til Gud. Gudstjenesten søndag 24. januar 
2021, som er 4. søndag i åpenbaringstiden, vil berøre relasjon på 
mange plan; den troende stilt overfor Gud, og relasjonen mellom 
prest og kirkegjenger. Tematikken gjenspeiler seg også i denne 
teksten med relasjonen mellom leser og skribent.

Evangelieteksten handler kanskje ikke om det ondes problem, 
men mer om det ondes problem på individnivå. Om hvordan 
tørre å kjenne på eller lære å bære sin egen smerte. Mange har i 
sitt stille sinn lurt på: Hvordan kan det onde skje, når jeg gjør det 
gode? Gud er god og allikevel skjer noe vondt. Et mulig svar kan 
være å fokusere på andre aspekter av Gud. For Gud har mange 
navn. Gud er den som gir lys på jorden og over vår sti – som det 
står i vers fem: Jesus sa: «Jeg er verdens lys».
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Det ondes problem på individnivå handler om å tåle egen smerte. 
Det å trekke inn det ondes problem er på en måte å sette seg selv i 
offerrollen. Forfatteren Georges Bernanos skrev En landsbyprests 
dagbok. Motivet i boka er at presten får en snikende sykdom og 
et tema er at presten lider for hele menigheten. Hovedpersonen 
utvikler seg gjennom det indre dramaet og ser mot slutten at alt er 
nåde. Det er en intertekstualitet fra Bernanos bok til evangelienes 
beskrivelse av Jesu stedfortredende død. En annen kristen 
referanse er Maximilian Kolbe, nå en katolsk helgen. Han gikk 
frivillig i sultedøden i Auschwitz 1941 i stedet for en medfange 
som hadde kone og barn og som var blitt dømt til å bli murt inne 
som straff. Evangelieteksten handler dypest sett om en nådefull 
forsoning uansett liv eller død.

Gudstjenesten
En gudstjeneste tilbyr både indre stillhet og felleskap gjennom 
liturgi. Indre stillhet synes å være en mangelvare i dag. Vi lever 
i det man kan kalle en støyens tid hvor mye bråker i vei. For 
å roe ned kan man øve seg på å lytte. Det er så enkelt som å 
lytte etter alle lyder som omgir en daglig. Det som gir lyd rundt 
deg her og nå. Samtidig er øvelsen utfordrende, fordi man må 
legge bort mobilen og meldingene der og lytte til det som er av 
bakgrunnslyd der jeg er nå. Oppmerksomhet kan roe ned tankene. 
Det kan sammenlignes med en faste, en faste der man legger 
bort mobilen og skjermer og i stedet lytter, enten man er hjemme 
eller beveger seg ute eller står og venter på en bussholdeplass. Å 
lytte utover kan gjøre det lettere å lytte innover i sitt eget indre. 
Å sitte i stillhet og la tankene fly uten å feste seg ved dem, som 
man gjør når man mediterer og demper impulser fra hverdagen. 
Kirkerommet kan fremme meditasjon og stillhet der man roer seg 
ned og fokuserer på pusten og puster dypere. Guds pust.

Å følge liturgien med alle dens ledd kan være et annet virkemiddel 
for å få et glimt av Gud og få en større forståelse. Det ondes 
problem kan man omgå ved å fokusere på andre av Guds 
betegnelser eller navn, som den som lytter til den hjelpeløses 
klage. Salmisten i GT skrev at Gud er «den som husker på de 
som er i nød og trengsel og glemmer ikke deres skrik». Så å sette 
ord på fortvilelsens tanker er godt for enhver. Bønn har en slik 



734. søndag i åpenbaringstiden

funksjon, ved at man setter ord på noe, som også kan være på 
et mer ubevisst plan. Å be er å gi ord til noe man kanskje ikke 
har uttalt før – i tråd med 2 Mos 3,10–12; 4,10–16, søndagens 
lesetekst, om at Gud ga mennesket munn. Å sette ord på noe 
vanskelig, for en selv og for Guds ansikt i bønn, kan ha en 
lindrende funksjon.

Livets utfordringer
Å godta det livet gir av utfordringer, er en utfordring for de 
fleste av oss. En av de større individuelle refleksjonene våre er 
å se det meningsfulle i det meningsløse. En gammel mann jeg 
møtte som sykehusprest sa det så lurt: «Jeg har forvillet meg inn 
på sykehuset».  Det var et uttrykk for den forvirringen han kjente 
på ved å få kreft. Sykdom er en smertefull opplevelse som setter i 
gang mange tanker. Mange tenker tilbake på tidligere smertefulle 
episoder og traumer som de har opplevd i livet. Smerten her og 
nå vekker assosiasjoner til tidligere ubearbeidede erfaringer. 
Mannen fortsatte ved å fortelle meg om en arbeidskonflikt han 
hadde stått i hvor han som leder hadde vært vel hard mot en 
annen ansatt. Fra erkjennelsen av egne feiltrinn var det ikke 
langt til å kortslutte at det kanskje var derfor han fikk kreft. 
Så gal en tolkning og allikevel så besnærende lett å tenke! Den 
eksistensielle smerten den gang da brukes som forklaringsmodell 
på opplevelsen av fysisk og eksistensiell smerte nå. Da er det 
godt å ha noen å snakke med som kan gi rom til gjenfortellingen 
av opplevelsen og samtidig sette en på andre tanker. Det vil si å 
støtte opp under det den lidende samtalepartneren sier og unngå 
å skifte samtaletema, men bringe inn nye perspektiver. For 
sykdom er jo langt mer komplekst enn egne tidligere feiltrinn. 
Teksten er på dette punktet stadig aktuell; i scenen der disippelen 
er stilt overfor Jesus og spør: «Rabbi, hvem er det som har syndet, 
han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Alene i 
fortvilelsens mørke er det vanlig å stille seg spørsmål som hvorfor 
skjer dette meg? Eller hva har jeg gjort siden dette har rammet 
meg? At noe heter livsstilsykdommer, gjør jo ikke spørsmålet 
lettere. For ordet livsstilsykdom er et verdiladet ord og kan legge 
sten til byrden i en krise. Som om vi var ansvarlige for alt det 
som skjer oss i livet! Som et motsvar på spørsmålet om årsak, 
kommer evangelieteksten oss til hjelp ved å tegne et bilde av en 
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nådefull Gud. En Gud som den gang da gjorde en undergjerning 
og som hver dag kommer til oss alle. Stille, lys, og mild som 
morgenrøden.

Å godta det livet gir av utfordringer er en utfordring på flere 
plan: individuelt, nasjonalt og globalt. Koronaperioden kan være 
utfordrende for dem som blir permittert fra jobb og for de som 
opplever å få utsatt medisinsk behandling på grunn av ventelister. 
Begge medfører å vente på grunn av uforutsette omstendigheter 
som jobb eller hjelp. Det er en øvelse i fleksibilitet, der man ut-
fordres til å skifte perspektiv og endre strategi. Det er utfordrende 
å godta livet i alle dets tilskikkelser.

Mange lever med kroniske sykdommer
Jeg møtte nylig en av de som sliter med kroniske smerter og 
plager. Vi møttes tidlig en morgen til en kopp kaffe og jeg spurte 
hvordan det gikk? Hun klagde over at hun hadde smerter hver 
morgen. Om hun ville ta en smertestillende? Nei, hun ville vente 
litt for det påvirket de andre medisinene. I likhet med henne 
er det nok mange som sliter med plager som må veie for eller 
imot på lignende spørsmål. Det finnes for eksempel mot tinnitus 
– øresus – foreløpig ingen medisiner eller fysisk behandling. 
Hvordan da klare å bevare håpet? Jo, det pågår stadig forskning 
som gir lovende resultater. Det blir som det gamle ordet: Vi får 
håpe og be. Håpe at forskningen finner noe som kan hjelpe den 
enkelte. Og be om Guds nåde.

Det er en allmennmenneskelig erfaring at samtaler med andre 
som kjenner en godt er hjelpsomt. Kognitiv atferdsterapi har vist 
at tanker spiller en rolle i utviklingen av psykiske vansker. En 
kognitiv terapeut kan hjelpe til med å endre måten man forholder 
seg til egne tanker. For vi kan velge å tenke annerledes. Det er 
alltid et valg. Imidlertid er det krevende, til tider utmattende, 
å leve med kronisk sykdom. Men mens man venter på nye 
behandlingsformer, er nærværet av familie og venner svært 
betydningsfullt. Å snakke med en som man har kjær er en god 
opplevelse. Kjærlighet helbreder mentale sår. Å være positiv og 
elske seg selv og andre kan, til tross for sykdom, åpne de mest 
uanede muligheter. 
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En av Johannesevangeliets beste tekster er om denne mannen 
som var født blind. Kvaliteten viser seg både i form og innhold. 
I form kommer det til syne ved at det bare er to på scenen av 
gangen: Disippelen med sin årsaksgransking og den blinde med 
sin lidelse. Til syvende og sist står individet alene overfor en 
nådefull Gud. Det er en individuell erfaring. Innholdsmessig 
handler teksten om at Gud henvender seg til den enkelte. Bud-
skapet er at bønn er like så mye at Gud kommer den enkelte i 
møte med sin nåde, som at vi ber til Gud. I bønn er det ikke noe 
skille mellom deg og Gud. For Gud ser.

«Berre dette» 
Berre dette kan eg no;
Gå ved havet
Lange strender fram 
Lange tilbake

Berre dette høyrer eg no;
Stor sus av bylgjer

Berre dette ser eg no;
Vind og himlar

Berre dette ventar eg på;
Få sjå
Gud
    –Arnfinn Haram (2013): Babylonsk harpe. Efrem forlag

Salmeforslag
678 – Vi rekker våre hender frem
727 – Lysenes Gud, kjærlighets kilde.
En nattverdsalme
854 – No stig vår song, vår takk til Gud.
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     Såmannssøndag    
     31. januar 2021

     Jer 20,7-9          Som flammende ild
     Rom 10,13-17    Troen kommer av budskapet
     Mark 4,26-34    Såkornet og sennepsfrøet

Innledning
Markusevangeliets første setning er: «Her begynner evangeliet 
om Jesus Kristus, Guds Sønn» (1:1) og dets siste (ifølge de 
to eldste håndskriftene) er: «Gå ut i hele verden og forkynn 
evangeliet for alt som Gud har skapt!» (16:15). Skriftet munner ut 
i en befaling om å forkynne evangeliet, og skriftet identifiserer seg 
selv som et evangelium. Hva er et evangelium? Et såkorn?

Evangelium som sjanger og kime
Et evangelium er ingen biografi, det er ikke skrevet som en 
organisert historisk fremstilling av et livsløp. Markusforskeren 
Walter Wessel sier at det trolig er forfatteren av Markusevangeliet 
som selv har skapt denne betegnelsen på tekstsjangeren (Wessel 
611). Selv om teksten rommer biografiske og historiske elementer, 
består den først og fremst av prekenmateriale. Skriftets hensikt 
er å forkynne Guds frelsesgjerning gjennom Jesu liv, tjeneste, 
død og oppstandelse, en tekst for at mennesker skal komme til 
tro. Markus kaller teksten et evangelium fordi den er evangelie-
forkynnelse (Wessel 611). Den sprer ordet for at det skal falle i god 
jord, skape vekst og spre nye frø over jorden.

Like lite som en preken, er markusevangeliets hensikt å etablere 
objektiv kunnskap om noe. Derimot er dette en tekst skrevet 
for å absorberes av leseren, og i dypet av leserens jordsmonn 
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la det spire fram en annen grunnforståelse, gro fram et nytt liv, 
en ny livsinnstilling. I budskapet ligger livet gjemt. Selvet ordet 
euaggelioν gir en pekepinn om hvilket liv som skal vokse fram 
av såkornet: «Eu» betyder glädjande, skriver Gustaf Wingren i 
Credo (s.134). Det lille prefikset betyr godt, gledelig eller skjønt. 
Resten av ordet (angelia) betyr budskap, angelos (engel) betyr 
som kjent budbringer. Hva gjør et budskap godt? spør Wingren. 
At Gud er Herre over menneskene kan være et budskap, men det 
er ikke nødvendigvis godt. Et godt budskap er et budskap som 
erfares godt eller som gjør noe godt for konkrete mennesker. Et 
godt budskap må være adressert til noen, og angå adressatens liv 
på en eller annen måte. Da blir budskapet kime til nytt liv. For 
eksempel ved at noe man har fryktet viser seg å ikke stemme, 
eller ved at noe man lengter etter, skal bli virkelighet, eller at man 
tilføres kraft til å stå i en smerte som ikke går bort. 

Livsmotet anno 2020
Et evangelium er et budskap som angår livsmotet, sier Wingren. 
Han mener livsmot er en fortreffelig oversettelse av hva saken 
gjelder, nettopp fordi begrepet er så vagt. Hva som skaper livsmot 
skifter med situasjonen, om man er barn, forelder, arbeidstaker, 
gammel, i familie, alene, osv. Evangelienes beretninger om Jesu 
gjerninger, gjengir undere, lignelser, formaninger, helbredelser, 
forkynnelse. Blinde fikk synet igjen, døde ble vekket til live, 
vann ble til vin og menneskets eksistensielle skyld nullet ut. 
Menneskenes behov var situasjonsbestemte, derfor var også Jesu 
respons forskjellig. Såmannen sådde handlinger som vendte nød, 
sådde ord som fikk nytt liv til å spire.

Hva er behovet i 2020? Det vet adressaten, i kirkebenken denne 
søndagen. Hvor trues livsmotet? Skal man gjøre noe Wingren 
er tilbakeholden med å anbefale, nemlig å svare på generell 
basis, er det nærliggende å tenke at bare årstallet «2020» gir 
assosiasjoner til mye som truer livsmotet. Studenter isolert i 
karantene på hybler, med nedstengte studiesteder og utesteder. 
Titusenvis av arbeidstakere som har mistet jobben, familier med 
usikre inntekter. Hjemmekontor og Zoom-møter med hjemme-
skoleunger flyvende inn og ut. Pårørende som forhindres
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fra å ta det siste farvel med sine nærmeste på sykehjem og syke-
hus. Internasjonal politikk preget av ordkrig og separatisme, 
uforutsigbare allierte og umodne verdensledere. Livsmot på 
respirator. 

Ord og sakrament
Det er ikke mangel på ord som vender nød. Men det er ikke 
sikkert det er i prekenen det skjer. Frøet sås i nattverden. I 
eukaristien møter vi igjen det lille ordet «eu» som betyr gledelig, 
godt eller skjønt. Eukaristien er en gledelig «uforskyldt gave». 
Hva sier man da? Man sier «takk». Det er noe vakkert ved at ordet 
for takk på moderne gresk er «euxaristó». Nattverdens symbolikk 
handler om å motta livet utenfra i gave, utenfra og uforskyldt, i 
form av et hvitt rundt såkorn. Såkornet spises, går i oppløsning og 
gir næring, gjør oss delaktige i Jesu død og oppstandelse til evig 
liv. Meningslagene er mange og går dypt.

Såkornet spres ut i form av evangelietekster og forkynnelse, 
nattverd og dåp. Jeg har møtt prester som syns det er vanskelig 
å ha dåpssamtale. Det er vanskelig å få dåpsfolk til å snakke 
om tro. Dåpsfolk har vansker med å artikulere tro, kanskje 
de ikke en gang opplever de har noen tro å snakke om. Man 
opplever at man bør få dåpsfolkets tro i tale. Samtidig vil man 
ikke innta rollen som forhører, forlate samtalen med følelsen 
av å ha agert som trospoliti. Jeg har alltid opplevd at det er noe 
unødvendig og forkjært ved denne problemstillingen. I lys av 
metaforikken i dagens prekentekst vil jeg si at dåpssamtalen 
(og selvfølgelig dåpshandlingen), er et sted for å så nådens 
gave, ikke stedet for å høste fruktene av den. Einar Billing, den 
svenske folkekirketeologen, professoren og biskopen, hevdet 
at den avgjørende forskjellen på frikirke og folkekirke lå her. 
«Enligt Billing var den avgörande skillnaden mellan frikyrkan 
och folkkyrkan att frikyrkan betonade den mottagna nåden, 
medan Svenska kyrkan betonade den förekommande nåden.» 
(Sigurdsson, 60) I dåpen tilbys nåden, Guds frelsesløfte gis i 
dåpen, det er frøet som er selve grunnlaget for tro, det er kimen 
som livet kan vokse ut av, avhengig av jordsmonn. Såmannen 
sprer ut, jordsmonnet er ulikt, Gud gir vekst. «Med Guds rike 
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er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han 
sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og 
vokser, men han vet ikke hvordan det skjer.» 

Det lille såkornet i den lille hverdagen
«Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord» er et sitat 
som, trolig med urette, tillegges Frans av Assissi. Poenget er 
imidlertid riktig og viktig. Handlinger og praksiser formidler 
verdier og holdninger, sier noe om hvem vi er og bør være 
som enkeltmennesker og fellesskap. Mens forkynnelse og 
sakramentsforvaltning faller under prestens hovedansvar, er alle 
døpte delaktig i å så kimen til nytt liv, til å vende nød, til å spre 
livsmot hver på sitt sted, på hver sin måte. Det kan være i relasjon 
til ens nærmeste, til foreldre eller barn, til søsken, til venner, til de 
man er relatert til som man aldeles ikke kan fordra. 

Kimen til livsmot – så vel som kimen til fraværet av det – kan 
ligge i et blikk, i et spørsmål, i en omtanke. Det handler om så 
mye mer, og samtidig så mye mindre, enn hva som til slutt sies 
fra en prekestol søndag klokken elleve etter prekenforberedelsen. 
Vi er alle såmenn og vi sår hele tiden, enten vi vet om det eller ei, 
kimer til vekst og liv, til relasjoner eller mangler på sådan, i vår 
interaksjon med andre. Hva er «det allmenne prestedømme»? 
Hva handler «det verdslige kall i verden» om? Kanskje handler 
det om at vi alle sår. Men hva sår vi når vi sår? Å se anledningene 
Gud gir for å så, akkurat her og nå, kommer ikke av seg selv. 
Foran PC´en i stua på en regntung november ettermiddag. Det er 
en oppgave som aldri tar slutt – å trene opp øyet for å se det store 
i det lille, som er så lite at det er akkurat dette. «Det er som et 
sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på 
jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle 
hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge 
rede i skyggen av det.» 
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Salmeforslag
162 Såkorn som dør i jorden
668 Guds sønn steg ned å tjene
569 Guds ord det er vårt arvegods
601 Som korn fra vide åkrer
10 Blomstre som en rosengård
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     Kyndelsmesse    
     tirsdag 2. februar 2021

     1 Sam 1,21–28     Hanna får Samuel
     1 Joh 1,1–4           Livets ord
     Luk 2,22–40        Jesus blir båret frem i tempelet

Liturgisk og folkelig vendepunkt
Kyndelsmesse, Missa Candelarum, er en av kirkens tradisjonelle 
lysfester. «Kyndel» kommer av det latinske ordet candela, som 
betyr vokslys. På denne dagen innviet man lysene som skulle 
brukes i kirken resten av året, og folk fikk med seg et lys hjem. 

Dagen er risset inn på gamle primstaver med en syvarmet 
lysestake, krone eller lilje. Det er førtiende dag jul, noen steder 
var det siste dag jul. Vinteren var på sitt høyeste. Halvparten av 
snøen var kommet, og halvparten av foret var spist. Man visste 
av erfaring at kulden kunne bite seg fast. Men noen gav dagen 
et mer løfterikt navn, ikke midtvinters, men den første vårdagen 
– for nå var vendepunktet kommet. Selv bjørnen snudde seg i 
hiet og sukket: «Åh, hå, midnatt!» Det er god gammel visdom, 
for midnatt og midtvinterstid er vendepunkter – nå er lyset og 
varmen på vei. 

Det er ikke bare de liturgiske og folkelige tradisjonene som gjør 
at jeg forbinder dagen med lys i mørket, håp og forventning 
om vendepunkt og vår. Min lesning av tekstene peker i samme 
retning: beretningen om den barnløse Hanna som endelig 
fikk sine bønner oppfylt og fikk Samuel (1 Sam 1,21–28); 
Johannesbrevets poetiske beskrivelse av Ordet som var i 
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begynnelsen og nå endelig var kommet så nær at folk kunne se 
og berøre og bli berørt (1 Joh 1,1–4); og så den vakre beretningen 
om Simeon som sammen med Anna hadde ventet på lyset, og nå 
endelig kunne ta Jesusbarnet i sine armer (Luk 2,22–40).
 
Statistene foregriper evangeliets hovedtema
Det særegne med Lukas’ barndomsberetninger er at han gir 
plass til små utbroderinger i utkanten av hovedfortellingen. 
Beretningen om Simeon og Anna er nesten legendeaktig og 
minner ikke så lite om klassiske buddhistiske fortellinger om 
seeren Asita som ved Buddhas fødsel proklamerte at endelig 
var barnet født som skulle gi verden den fullkomne visdom. 
Forskjellen var bare at Simeon døde med fred fordi frelseren var 
kommet, mens Asita gråt av sorg over at han ville dø før han fikk 
lyttet til visdommen.

Simeon og Anna befinner seg ute i kulissene bak de andre 
statistene hos Lukas. Men de hører hjemme i en litterær tradisjon 
som gav tyngde til slike fortellinger, slik det også er i beretningen 
om Hanna. I tillegg tilhørte de en kultur der de gamle fremdeles 
hadde verdighet og evnen til å vente. Alder, fromhet og tålmodig 
venting står ikke høyt i kurs i våre dager da vi heller premierer 
ungdommelighet, livskraft og kjappe løsninger. Men hos Lukas 
får de gamle en sentral rolle i å foregripe det som blir så sentralt 
i hans store fortelling: at barnet skal bringe frelse til hele verden 
(alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene) og ikke bare 
det jødiske folk, og at hans vei til fall og oppreisning skal skje 
gjennom motstand og smerte. I tillegg lar Lukas dem komme med 
utsagn som faktisk foregriper Jesu programtale i Kapernaum – 
det kommer jeg tilbake til.

Urenhet og renselse
Noen vil kanskje fristes til å utbrodere bakgrunnen for Marias (og 
Josefs) besøk i tempelet. Ifølge jødisk tradisjon var moren uren 
førti dager etter å ha født et guttebarn og måtte avslutte renselsen 
med et offer. Renselsen var begrunnet med gamle tanker om 
fødsel og blod og kvinners urenhet som fremdeles gjaldt. For et 
pikebarn måtte moren vente dobbelt så lenge – åtti dager – 
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piker brakte mer urenhet enn gutter, mente man. Tradisjonen 
levde videre i kirkelig tradisjonen også i Norge, der kvinner en 
tid etter fødselen ble mottatt i kirken av presten som førte dem 
inn i kirken og ønsket dem velkommen tilbake. Alterboken 
hadde liturgi for det man kalte «mødres kirkegang» helt frem til 
1977, og Landstads reviderte salmebok som ble brukt helt frem 
til 1985, hadde salmer for slike anledninger. Tyngdepunktet lå 
på takknemlighet, men tradisjonen med renselse og urenhet lå 
under. Slike forestillinger er heldigvis forsvunnet fra liturgier og 
salmer, og det vil være en avsporing å dvele ved dem i prekenen.

Smertens mor, lovsangen og Børlis håpstanker
Evangelieteksten er så rik på motiver at predikanten bør velge ut 
ett hovedmotiv og følge det. 

En mulighet er å legge vekt på ordene som Maria gjemte i sitt 
hjerte – om barnet som var satt til fall og oppreisning for mange – 
og dvele ved hennes skjebne som «Smertens mor». 

En annen mulighet er å bruke Simeons lovsang som utgangs-
punkt for å vise hvor viktig lovsangene i Lukasevangeliets 
barndomsfortellinger har vært for kristen lovsang og bønne-
tradisjon: Sakarjas lovsang, Marias lovsang, englenes gloria, og 
Simeons lovsang. Børlis første dikt i samlingen Kyndelsmesse 
er en vakker markering av sangens kraft: «Viljen til sang / lever 
i mørket inni bringa mi / slik finken i vinternatta / sitter innåt 
stammen på ei lurvegran / og huker seg låg over kalde klør / og 
venter på at dagen skal randes / rødt i øst.» 

Noen av diktene i Kyndelsmesse kan for øvrig gjerne brukes for 
å understreke lyset og håpsperspektivet i dagens tekster. Jeg har 
selv en gang brukt noen av diktene i samlingen som hovedtema i 
en preken på denne dagen. Når jeg i salmeforslagene foreslår Ylva 
Eggehorns «Så kom du da til sist, du var en fremmed», er det ikke 
bare fordi det er en flott salme med håpsperspektiv, men fordi 
hun – som Børli gjør det i mange av diktene – lar svarttrosten 
være symbol for morgengry og håp. I et av diktene gjør Børli 
svarttrosten til et Kristusvitne:
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Lågbeint,
svart som en kølabrenner, 
men nebbet lyser gult som
en splint av Solen.

Med dette nebbet 
roter svarttrosten i kumøkk,
trekker meitemark fram av hullene
under råttent lauv, hakker
i blodrisen talg
på sauetarmer i slaktetida.

Og med samme nebbet synger den
i ómende kvelder om våren 
ei tone så rein og klar
som aftenstjerna speilt i bekken.
som ordet aldri, som lyset
om Kristi tornekronte panne
på en gammel ikon.

Lyset i verden,
livets fortvilte lys
spunnet av mørke.
 

I temadiktet «Kyndelsmesse» er det igjen svarttrosten som er 
håpssymbolet – de interesserte vil finne flere slike Børli-dikt på 
nettet eller på biblioteket.

Venting, håp og trøst
Jeg holder likevel fast ved venting og håp som dagens hoved-
motiv, med vekt på den «frelsen» de to ventet på. Er det tilfeldig 
at Lukas la to spesielle ord i munnen på de gamle når han beskrev 
hva de ventet på – trøst og frihet? Om Simeons forventning het 
det at han var «rettskaffen og gudfryktig og ventet på tiden som 
skulle komme med trøst for Israel». Om Anna het det at hun talte 
om barnet til «alle som ventet på frihet for Jerusalem». 
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Jeg har i andre sammenhenger beskrevet venting som et av 
Bibelens fremste håpsord og skal ikke brette det ut her, bare 
minne om noen viktige perspektiver som noen kanskje vil gå 
videre med: 

Det er utrolig mye venting i Bibelen. «Vent på Herren, 
Israel», heter det igjen og igjen. Folk venter på morgen eller 
på innhøstningen. De venter på Guds dag, Guds dom, lyset 
og legedommen. De venter på gudsriket, gjenkomsten og 
fullendelsen. Dagen kommer, våk og vent. Se på tegnene, våren 
kommer! (Ditt ansikt søker jeg)

Jeg ønsker ikke å la venting være en motsetning til den profetiske 
uroen som kaller til oppbrudd og ikke tåler at rettferdigheten 
venter. Ventingen er ikke en passiv akseptasjon av ondskapen, 
men forventer at noe er i ferd med å skje og kaller til årvåken 
utholdenhet. 

Når jeg konsentrerer meg om Simeons og Annas venting på trøst 
og frihet, er det blant annet fordi disse to ordene kan minne både 
predikanten og menigheten om at vi av og til må gi plass til andre 
ord enn «frelse» for å tyde Jesu budskap. «Frelse» er et av de 
store ordene som trenger å luftes og frigjøres fra de altfor trange 
rammene vi ofte plasserer dem i. For noen er ordet så vanskelig 
at de har sluttet å bruke det, eller det har mistet mening fordi det 
knyttes til emosjonelle opplevelser som ikke holdt hva de lovet. 
For noen blir ordet frelse for stort, forbundet med fullkommen 
lykke og salighet bortom alle blåner. Å bli frelst er å komme til 
himmelen, den evige salighet som skal vare uendelig. Det blir 
for fjernt fra det virkelige livet. Da kan det være nyttig å dvele 
ved andre ord som utvider perspektivet og minner om at frelse 
ikke bare er knyttet til fromme følelser eller himmelsk salighet, 
men hører hjemme i det vanlige livet – i alt som fins mellom grå 
hverdager og dramatiske livssituasjoner.

Trøst er et lite men stort ord
Med Simeons lovsang blir ordet «trøst» en nøkkel til å gjen-
oppdage mangfoldet og rikdommen i de bibelske forestillingene 
om frelse.
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Trøst er et så stillferdig ord at vi ofte overser det. Men det er et 
av de vakreste bibelske uttrykk for frelse. Trøst er håndgripelig 
og nært. Alle vet hva det er. Det er nærvær i sorgen. Trøst er et 
lyttende øre og gode ord. Trøst er det varme blikket som ser. Det 
er hender som strekker seg ut og favner. Det er noen som tørrer 
tårene. Trøsten tar ikke bort skaden eller tapet eller sorgen, men 
lindrer den, hjelper en til å tåle, gir nytt mot. Kanskje vi kan si at 
trøsten er avgjørende for å kunne vente med håp. 

Det fins et uttrykk i Apostelgjerningene som sier noe av det 
samme (Apg 3,20). Det skal komme «tider med lindring», heter 
det i den nye oversettelsen. I den gamle oversettelsen heter det 
«husvalelse». Å svale hugen kan lindre. Husvalelse er rolige ord 
til et forvirret hjerte. Det kan være stille musikk som når inn. 
Det er kjølige omslag på sår og skader. Det er en sval hånd på en 
feberhet panne. Men først og fremst nærvær. På gresk heter det 
anapsyxis, av verbet anapsychein, som har med psyke å gjøre. 
Med litt frimodighet kunne vi si at det betyr å psyke opp – for å 
bruke uttrykk fra stiftelsen Psykiatrisk opplysning. Det handler 
om nytt mot, å dempe smertene, å lindre sorgen og gi kraft til å 
utholde tapet. Trøsten hjelper oss til å leve med mening. Trøsten 
redder oss fra mismotet og fortvilelsen. Trøsten gir oss håp i 
ventingen. Det er et diakonalt ord. 

Jeg hadde ikke lagt merke til det før, men det greske ordet for 
trøst er ikke nødvendigvis så stillferdig som man kan få inntrykk 
av. Paraklesis er ikke bare trøst og milde ord, men rommer 
elementer av et aktivt engasjement for å hjelpe, forsvare og opptre 
som talsmann. Det beslektede verbet parakalein betyr både å 
trøste og å forsvare. Og fra Johannesevangeliet vet vi at Ånden 
som parakleten (parakletos) ikke bare er en trøster, men en 
talsmann og forsvarsadvokat i nøden. Jesus var selv en talsmann 
og lovet å sende Ånden som «en annen talsmann». 

Trådene mellom profetene og evangeliet
I dette perspektivet blir det naturlig først å trekke trådene bak-
over til den såkalte «Trøsteboken» i Jesaja 40. Den begynner 
med ordene «Trøst, trøst mitt folk» og går videre med løfter om 
frihet fra fangenskapet i Babylon. Dernest går trådene fremover 
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til Jesu «programtale» i synagogen i Kapernaum der han bruker 
en av tjenersangene fra Jesaja til å proklamere et nådens år med 
gode nyheter for fattige, frihet for fanger og undertrykte og syn 
for blinde (Luk 4,18-19). Når Lukas legger ordene om trøst for 
Israel og frihet for Jerusalem i munnen på Simeon og Anna, 
foregriper han ikke bare denne programtalen, men legger føringer 
for det han legger vekt på i den større fortellingen om Jesus. Der 
åpner Jesus gudsriket for de fattige, lover mat for de sultne og 
trøst for de gråtende (Lukas 6,20-21). Trøsten og friheten hans 
består i å gi mennesker en smak av det kommende gudsriket ved å 
gjenopprette ødelagte liv, gi verdighet til de utstøtte, vennskap til 
de foraktede, og så besegle det hele med kors og oppstandelse.  

Det er i tråd med dette når Lukas lar Simeon profetere at trøsten 
ikke bare er en håpsidyll i pastell og lyse farger. Trøsteren og 
talsmannen er satt til tegn og oppreisning for mange, sier han, 
et tegn som vil bli motsagt. I hans nærvær vil folks sanne vesen 
komme til syne – på godt og ondt. 

Salmeforslag
Det er ikke helt lett å unngå julesalmer, men mine forslag er ikke 
så «julete» som mange andre, og har elementer av trøst og håp i 
seg:

89   Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
65   Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små
364 Så kom du da til sist (etter prekenen) 
602 Lat kvar jordisk skapning teia
610 Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn
724 Stjernene lyser fremdeles i mørket
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GT: Salmenes bok 126, v.1-6
Epistel: Fil 4, 4-9
Prekentekst Matt 22, v.34-40

34 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på 
saddukeerne, kom de sammen. 35 Og en av dem, en lovkyndig, 
spurte for å sette ham på prøve: 36 «Mester, hvilket bud er 
det største i loven?» 37 Han svarte: «‘ Du skal elske Herren 
din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 
forstand.’ 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det 
andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 
På disse to budene hviler hele loven og profetene.» 
(Matt.22,34-40)

Lihkku beivvin! Lahkoe biejjine! Vuorbbe biejvijn! 
Gratulerer med dagen!
Samefolkets dag, samenes nasjonaldag, feires den 6. februar og 
kan markeres i gudstjenesten nærmeste søndag, den 2. eller 
9. februar 2021. Feiringen er ikke bare et regionalt eller etnisk 
anliggende, det er også en nasjonal og kirkelig begivenhet, for et 
”likeverdig fellesskap i mangfold”.

Sápmi, nord-samisk for Sameland, er den tradisjonelle betegnelsen 
på samenes historiske bosetningsområde, og strekker seg fra
Kolahalvøya i øst til Femundsmarka i sør. Språkene (nordsamisk, 
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sørsamisk og lulesamisk) er de tydeligste markørene for samisk 
identitet utover de regionale områdene; Sápmi finnes der samisk 
kultur gjør seg gjeldene. For den som bor i Oslo-regionen (hvor 
det for øvrig bor mange med samiske røtter), anbefales den 
retrospektive utstillingen til den samiske kunstneren Nils-Aslak 
Valkeapää, med kunstnernavnet Áillohaš (1943-2001). På Henie 
Onstad kunstsenter sin hjemmeside (Hok.no) heter det: ”I Sápmi er 
Áillohaš et kulturikon og nasjonsbygger.”

I ett av rommene projiseres gamle samiske portretter på veggen 
i store format, til musikk av Áillohaš. Det er sort/hvittbilder fra 
jordgammene i samiske bosettinger, tatt i fotografiets barndom 
rundt århundreskiftet. Fotografiene ble tatt med datidens 
vitenskapelige blikk, sier utstillingen, som en dokumentasjon 
av ”de andre”, tenker jeg.  Tiden fra da til nå, skaper enda 
større avstand mellom meg som ser og ”de fremmende”. Det 
appellerer til ”orientalismen”; det blir eksotisk, og samtidig, er 
det verdigheten som trer frem i blikkene som møter oss. Det er 
en stolthet i poseringen hos fotografen. Fotoapparatet er også 
et demokratisk medium som behandler alle likt. Det gjengir det 
du ser. Dokumentasjonen forteller samenes historie i bilder, 
en tid som ellers ville ha vært tapt. Historie skaper identitet. 
Áillohaš gjennvinner historien som sin. For noen er det kanskje et 
familieportrett av tippoldefar. 

Identiteten ligger særlig i språket; som det heter i den samiske 
nasjonalsangen, salme 758 i Norsk Salmebok 2013, vers 4; 

Våre fedre før har seiret over dem som urett øvet.
La oss også motstå, brødre, dem som vil oss underkue, 
Solens sønners seige avkom! Aldri skal du overvinnes, 
Om ditt gylne språk du vokter, husker dine fedres tale:
Sameland for samene! 

Det finnes rikelige med ressurser til markeringen av samenes 
nasjonaldag på kirken.no, utarbeidet av samisk kirkeråd. Til 
liturgien kan brukes Kyrie på samisk, dagens bønn, tekstrekken 
med refleksjon, og forbønn. Den samiske nasjonalsangen, salme 
758, må selvfølgelig synges. 
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Samefolkets dag har fått sin egen plass i ny ordning for hoved-
gudstjenesten. I utdrag fra veiledningsdelen til gudstjeneste-
boken, heter det: 

”Språkunderet på pinsedag - at alle hørte apostlene tale om 
Guds storverk på sine egne tungemål - viser at den kristne kirke 
fra første øyeblikk har vært en flerspråklig virkelighet. Språk 
handler om identitet og tilhørighet. Mange behersker flere språk, 
men det er på vårt morsmål at vi uttrykker tanker og opplevelse 
best. Morsmålet er hjertespråket og er knyttet til ethvert 
menneskes identitet og personlighet. I tillegg er språk uttrykk 
for vår kulturelle arv og tilhørighet. […]. Når samiske språk […] 
får lyde i kirkerommet, styrkes språkenes status i menighet og 
lokalsamfunn og gir verdighet til dem som er knyttet til disse 
språkene gjennom morsmål og kulturell arv.”

Tore Johnsen er en av våre fremste teologer på samisk kultur 
og kirkeliv, og tidligere generalsekretær i samisk kirkeråd. 
I artikkelen ”Urfolk og folkekirke” (lenke på kirken.no/
samefolketsdag), tar han for seg begrepet folk i en samisk 
og kirkelige kontekst; mellom det etniske og nasjonale, det 
universelle og det evangeliske.  

Valg av bibeltekster til dagen speiler den samme kontekstuelle 
teologien, som epistelteksten i tekstrekke 1 (2019): «Her er ikke 
jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann eller 
kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» (Gal 3,28).

Tekstrefleksjonen ( 2019) er inspirert av frigjøringsteologien; 
“Her beskrives hvordan tilhørigheten til fellesskapet ikke kommer 
an på hvem du er, det kommer an på hvem Gud er, og Gud sendte 
sin sønn for å være den frigjørende kraft for alle, uansett hvilken 
bakgrunn mennesket var av. Evangeliet om Kristus bærer med seg 
en sterk frigjøringsimpuls, og et budskap om likeverdig fellesskap 
i mangfold.”

Det er en frigjørende tekst og tolkning, som gir frimodighet til 
å for å feire samefolkets dag, som samisk, kirkelig og nasjonal 
begivenhet. Det har et manfoldig perspektiv; Sápmi, samefolkets 
land, krysser de nasjonale grensene, og deler historisk sett, 
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skjebne med mange urfolk. Når dagen markeres som nasjonal 
begivenhet, er det også en anerkjennesle av samisk identitet, en 
anerkjennelse som enda er ung i vår norske historie. 

Blikket på den andre
Mitt blikk på det samiske, har noe til felles med fotografiene i 
retroutstillingen til Áillohaš. Det er blikket på ”de andre”. Det er 
sett gjennom majoritetens vindu, NRK, først i barndommen og 
oppveksten, og siden selv om dokumentarist, samme sted. Vi vokste 
opp med nyheter på samisk, og med Harald Heide Steens jr. sin 
parodi på det samme. 

Jeg tilhører generasjonen som vokste opp med NRKs TV-serie 
om Ante. Vi var jamgamle og så omtrent like ut; lyse i luggen 
og fregner på nesen. Jeg ville være Ante. Ante sin egen joik, 
kjenningsmelodien, sitter enda i kroppen. Fortellingen om Ante 
formidlet drakampen mellom reindriftssamene og storsamfunnet 
på 70-tallet.  Den norske rikskringkastingens familieserie mørnet 
en hel nasjon, bare noen år før ut utbyggingen av kraftverket i 
Stilla, i Altavassdraget. Sultestreiken i lavvoene foran Stortinget 
skapte en ny oponion. Selv om de tapte kampen om utbyggingen, 
gav det empowerment til samsisk kultur, språk og innflytelse. 
Sverre Kjelsberg og Mattis Hætta fikk bare 15 poeng i den inter-
nasjonale Melodi Grand prix i 1980 med Sámid ædnan, men 
de fikk hele nasjonen til å synge med for førti år siden. Joik har 
større kraft enn krutt! 

Mari Boine satte en helt annen standar som internasjonal, 
anerkjent musiker. I en radiodokumentar fortalte hun om sin 
læstadianske oppvekst; Hun måtte brenne bibelen for virkelig å 
bli fri. Likevel sang Mari Boine salmen “Mitt hjerte alltid vanker”  
i Oslo Domkirke, foran en hel nasjon, på fjernsyn. Salmen gikk 
over i joik, en dobbel arv gikk over i kunst, et personlig uttrykk 
som ble alle til del. Jeg har lært at en ikke joiker “om” noe, en bare 
joiker det. 

En roadmovie i Lars Levi Læstadius fotspor
Sommeren 1999 kjørte jeg gjennom nord-Sverige på jakt etter 
Lars Levi Læstadius samiske røtter. Jeg hadde med meg et digitalt 
filmkamera og skuespiller Stein Bjørn fra Storfjord. På visittkortet 



95Samefolkets nasjonaldag

hans stod det “banditt”. Vi la ut på en roadtripp som “partners 
in crime”. Vi startet i Stockholm, drog via Uppsala, endte opp i 
Karsuando og Paiala, på finsk side, før vi drog til Kautokeino, og 
til slutt heimplassen til Stein i Storfjord. Underveis intervjuet vi 
folk som hadde spor av Læstadius i seg. Jeg ble først bergtatt av 
Læstadius, i et teaterstykke om ham som Stein Bjørn var med i. 
Jeg ble opptatt av Læstadius samiske innflytelse. Stein Bjørn er 
sjøsame med læstadianere i slekta. Han hadde en onkel som gikk 
med slips, selv om det var synd. De kalte han for Slips-Knut. Noen 
sjøsamer i Stein sin generasjon (vi er jamgamle) tok opp igjen 
sin samiske identitet, som foreldrene og besteforeldre hadde blitt 
avlært i fornorskningsprosessene etter krigen. Det skal ha blitt 
dumpet norske flygeblad over nordfylkene. Skammen over det 
samiske var så internalisert, at en bestemor fra Kåfjord gråt, fordi 
barnebarnet ville lære seg samisk. 

Læstadius vekket det samiske folket til en kristendom som 
både hadde vekkelsen i sin samtid i seg, men også noe av det 
samiske. Han kalte dem for Guds nådehvalper, som den samiske 
gjeterhunden. Som botaniker og vitenskapsmann var Læstadius 
internasjonalt anerkjent, som predikant var han utskjelt. “Den 
svenske kyrkan er som en ku som suger sine egne spener”, skrev 
han. Han så hvordan alkoholen tok verdigheten, og ble brukt 
som middel til undertrykkelse. Han kalte det “Satans piss”. Men 
det sies også om Læstadius at han la bibelen under hodet, på 
sitt dødsleie, slik en samisk sjaman ville lagt runebomma under 
hodet. I Karesuando, der Læstadius virket, intervjuet vi tolleren, 
en læstadianer fra Paiala. Han kunne fortelle at før var det synd 
for kvinner å sykle. Sykkelstyret så litt ut som et reingevir, og de 
var redd at kvinnene kunne bli “upphedsat” av å ri på en sykkel. 
Men det ble de jo ikke. Han syntes ellers Læstadius sine prekner 
var litt harde, så de brukte mest Rattama sine. Han var mildere. 

Den finske forfatteren fra Paiala, Mikael Niemi, har laget et 
burelsk portrett av Læstadius som en lokal Sherlock Holmes i 
krimromanen “Koka bjørn”, som nylig kom ut. Niemi beskriver 
Læstadius som vitenskapsmann, detektiv, prest og en forsvarer av 
“de minste”. Det er drivende god krim, med en fattig samegutt 
som dr.Holmes. Historisk rett eller ikke, er det botanikeren 
Læstadius som prøver ut dyrking av potet mot fattigdom og sult, i 
romanen. 
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Læstadius var et barn av sin tid, bare litt foran. I vår tid er 
læstadianismen mye utskjelt, som en hardnakket minoritet i 
minoriteten. Den har ikke nødvendigvis alltid fremmet en samisk, 
frigjørende identitet, for en ny generasjon som vil ta det samiske 
tilbake. 

Evangelieteksten fra Matteus 22 er en påminning om at fraksjoner 
alltid finnes, der det finnes religion. Det gjelder også for holdet 
mellom majoritet og minoret. Forbudet mot joik i skolen til langt 
inn på 70-tallet, eller forbudet mot tatere til å holde hest, eller 
kriminaliseringen av homofili, handler alle om å bli “stoppet 
munnen på”, av en stat og en kirke som var statskirke, og som løp 
statens og majoritetens ærende i Jesu navn. 

Jesu ord om kjærligheten til Gud og til nesten stopper munnen 
på noen, og åpner andre for et frigjørende språk. Jeg har begynt å 
joike når jeg løper i fjellet alene. Det er vel ikke helt lov, siden jeg 
ikke har en samisk stamtavle. Men ingen kan stoppe munnen på 
meg da. Det er vel et lite pinseunder.
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     Kristi forklarelsesdag       
     søndag 7. februar 2021

     2 Mos 3,1–6      Moses og tornebusken
     2 Pet 1,16–18     Øyenvitner på fjellet
     Mark 9,2–13      Disiplene får se Jesu herlighet

Litt om dagen, dens tema og tekster 
Kristi forklarelsesdag har ikke hatt en sentral plass i tekst-
rekkehistorien i Norge. Før tekstrekkereformen i 1977/78 
dukket dagen opp uregelmessig som enten 6. søndag etter Kristi 
åpenbaringsdag når påsken kom seint, eller som 27. søndag 
etter trefoldighet når påsken kom tidlig. Etter reformen ble den 
en fast gudstjeneste nærmest som avsluttende utropstegn på 
åpenbaringstida og som overgang til fastetida. 

Søndagens samlende fortelling i alle tre rekkene er beretningen 
om da «disiplene får se Jesu herlighet»: 1. rekke har Matteus-
varianten (Mt 17,1-9) og 3. rekke Lukas-utgaven (Luk 9,28-36), 
mens vi nå i 2. rekke holder oss til Markus. Disse tekstene er 
utenom en del mindre detaljer, svært samstemte. Jesus tar 
med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et fjell. Der blir han 
forvandlet i et blendende lys, mens Moses og Elia viser seg for 
dem. Til slutt høres en røst fra skyen som bekrefter at Jesus 
er Guds sønn og at disiplene skal lyde ham. I hovedsak kunne 
samme preken brukes hvert år. Nå gis vi mange interessante 
perspektiver gjennom de to andre tekstene som leses. De peker i 
litt forskjellige retninger for hver av de tre års forklaringsdager.
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Har «metamorfose-opplevelsen» faktisk funnet 
sted?
2. rekke setter på mange måter det historiske spørsmålet 
på dagsorden. Har «forklaringen», eller mer presist, «for-
vandlingen», metamorfosen, faktisk skjedd? Epistelteksten 
aktualiserer spørsmålet. I 2 Peter står det: «Vi var øyenvitner og 
så hans guddommelige storhet. (…) Vi hørte selv denne røsten 
fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet». 
Røsten som kom med følgende budskap: «Dette er min Sønn, den 
elskede, i ham har jeg min glede (identisk med Matt 17,5). Hør 
ham!» 

Kan vi stole på 2 Peter som en historisk kilde? Brevet er blant 
de skriftene som har hatt minst støtte i kanonhistorien. Luther 
anfektet det interessant nok ikke. Han hadde ikke noe å utsette 
på teologien! Den kjente, katolske nytestamentleren, Raymond 
E. Brown (1928-1998) mener 2 Peter er blant de seneste skriftene 
i Det nye testamente, fra rundt år 130 (Introduction to the New 
Testament, 1997), etter Peters død. Det kan imidlertid være 
enkeltsekvenser som har røtter tilbake til Peter-fortellinger.

I vår sammenheng er det tilstrekkelig å konstatere at 
«forvandlingsopplevelsen» hadde betydning lenge etter Peters 
død. I brevets sammenheng gir Peters fortelling autoritet til dets 
hovedanliggende: kampen mot falske lærere som ikke tar det 
kristne livet på alvor fordi det drøyer med Jesu gjenkomst (se 
spesielt 1 Pet 3). «Herrens dag» kommer som en «tyv om natten» 
da «alt som er gjort på jorden skal komme fram i lyset» (2 Pet 
3,10). 2 Pet ønsker å opprettholde et aktivt «ventemodus» hos 
dem han sender brevet til: «[E]tter hans løfter venter vi på en ny 
himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Pet 3,13). Det er 
ikke et ‘pausemodus’, men et ‘forberedelsesmodus’: «hvor hellig 
og gudfryktig bør dere ikke leve, mens dere venter på at Guds dag 
skal komme» (2 Pet 3,12). Årets tekstkombinasjon understreker 
med andre ord «forklarelsens» eskatologiske perspektiv.
 
Noen momenter fra «metamorfose-fortellingen»
Disiplene har en heftig uke bak seg, spesielt Peter. Jesus hadde 
spurt disiplene hvem folket mente han var. De hadde registrert 
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forskjellige oppfatninger: Jesus var Døperen Johannes, Elia eller 
en av de andre profetene. Så spør Jesus disiplene hva de mener. 
Peter svarer: «Du er Messias!» (Mk 8,29). Da begynner Jesus å 
tale om sin lidelse og død. Peter likte ikke det han hørte. Han tar 
Jesus til side og irettesetter ham. Da får Peter høre det: «Vik bak 
meg Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det 
som mennesker vil» (8,33). I Matteus blir det enda tydeligere. 
Peter frister Jesus: «Du vil føre meg til fall» (Mt 16,23). I neste 
sekvens følges dette sterke intermessoet opp med at Jesus taler 
utfordrende om det å følge etter ham og hva det vil koste. Men nå 
skal snart store ting skje: «Noen av dem som står her, skal ikke 
smake døden før de ser Guds rike er kommet med kraft» (Mk 9,1). 
Blikket vendes mot Jerusalem. Mot den dramatiske påskeuka (Mk 
10).

Jesus innvies nå til det som skal skje. Det skjer på et fjell. 
Tradisjonen har identifisert det med fjellet Tabor øst for Nasaret, 
men det har ikke belegg i noen av gjengivelsene. Jesus tar, som 
nevnt, med seg «ledergruppa», Peter, Jakob og Johannes. Bare de 
tre får del i denne unike opplevelsen. De får se hans herlighet! Det 
skinner av ham, slik det skinte av Moses på Sinai-fjellet. Og Moses 
dukker da også opp sammen med profeten Elia.

At det var tre disipler, kan ha sammenheng med fortellingen 
om Mose første besøk på Sinai-fjellet. Da tok han med seg 
Aron, Nadab og Abihu (2 Mos, 24,1). Det som skjer med Jesus 
framstår ikke som en individuell, indre visjon, men som en fysisk 
opplevelse for flere. De tre så forvandlingen og de hørte Guds røst. 
Da Jesus ble innviet til sin gjerning, døpt av Johannes, lød også 
røsten, men den gangen var det Jesus alene som så «himmelen 
dele seg» og røsten tale direkte til ham: «Du er min Sønn, den 
elskede, i deg har jeg min glede!» (Mk 1,10-11). Nå involveres også 
de tre ledende disiplene.

Moses er viktig. Dagens GT-tekst forteller om den brennende 
tornebusken hvor Gud talte til ham (2 Mos 3,1-6). GT-teksten i 3. 
rekke er nærmest paralleltekst til det sterke lyset i møte med Gud 
(2 Mos 34). Jesus er den nye Moses. Det er en indre sammenheng. 
Loven har fått sin fullendelse. Mose eget nærvær bekrefter dette.  
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Men hva med Elia? Det lurte også ledergruppa på. De snakker 
om det på veg ned. At Elia skulle komme igjen var en kjent 
forestilling. Profeten ble tatt levende opp til himmelen i en 
«ildvogn» (2 Kong 2,11). De skriftlærde forkynte at han skulle 
komme før Messias/Menneskesønnen. Elias nærvær understreker 
«forklaringens» eskatologiske karakter. Jesus har viktige ting å 
si om Elia. Han har allerede kommet – «og de gjorde med ham 
som de ville, slik det står skrevet» (Mk 9,13). Markus bruker ikke 
navnet. Det gjør Matteus: «Da skjønte disiplene at det var om 
døperen Johannes han talte til dem» (Mt 17,13). Johannes var 
nettopp tatt av dage av kong Herodes (Mk 6,27).

Endetidsdramaet står for døren. Jesus er Messias. Peter, Jakob 
og Johannes har fått del i denne hemmeligheten ved en utrolig 
herlighetsopplevelse på fjellet. De har hørt Guds røst «fra 
skyen». De har møtt Moses og Elia. Det understreker de lange 
frelseshistoriske linjene og den nært forestående «Herrens dag» 
(2 Pet 3,10).

Forvirring, herlighet og hemmelighold. Ikke rart at den over-
veldende opplevelsen gjorde disiplene forvirret. Lyset ble for 
sterkt. Herligheten for voldsom. Peter ble «grepet av stor frykt» 
og visste ikke hva han skulle si. Peter er som alltid en handlingens 
mann. Han foreslår at de skal bygge tre hytter, mer «gapahuker», 
der oppe på fjellet. Det sømmer seg ikke for så viktige menn å 
stå under åpen himmel. Denne observasjonen gir opplevelsen en 
konkret, fysisk koloritt. Samtidig avslører den Peters manglende 
forståelse for det som skjer. Peter framstilles heller ikke her som 
en idealhelt som alltid er på høyde med situasjonen! Det de tre 
disiplene har opplevd er noe helt ekstraordinært, uventet og 
uforutsett. Og Jesus ga dem en tydelig beskjed: De skulle ikke 
«fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått 
opp fra de døde» (Mk 9,9).

Spørsmålet om hemmelighold er interessant. Den nærmeste 
forklaring er det kaos kunngjøringen om denne opplevelsen 
kunne skape ute blant folk. Jesus var generelt opptatt av at 
hemmeligheten om hvem han egentlig var, ikke skulle komme ut 
før tida var inne. Det ser vi også rett foran denne fortellingen der 
Jesus ber den blinde mannen han helbreder i Betsaida om ikke å 
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si det til noen (Mk 8,26). Han ville heller ikke at disiplene skulle 
bringe videre Peters bekjennelse av Jesus som Messias. «Han 
forbød dem strengt å snakke om ham til noen» (Mk 8,30). Jesus 
omtalte seg ikke som Messias/Kristus, men som Menneskesønnen 
(Mk 9,9).

Hva snakker vi om på forklarelsesdagen 2021?
Mulighetene er mange. Det er en stor søndag med mange 
elementer. Men én ting står i fokus: Søndagen dreier seg om 
Jesus, som «den forherligede». I forvandlingen på fjellet, får tre 
navngitte disipler en opplevelse av en fysisk metamorfose, der tid 
og rom opphører. Hvor Jesu skikkelse endrer karakter og døden 
og tidslinjene opphører. 

Kan vi tro på en slik forvandling som et reelt, fysisk fenomen? 
Det er søndagens første store spørsmål. For meg henger svaret 
på det nærmeste sammen med om vi tror på Jesu oppstandelse 
som et fysisk, historisk faktum. Det har alltid vært en anstøtsstein 
opp igjennom historien. Dokumentasjonen kan anfektes. Og en 
fysisk transfigurasjon inn i et annet eksistensmodus etter døden 
kan ikke bevises. Slik skapelsesgnisten i universet ikke kan gjen-
skapes. Jesu oppstandelse – og dermed også «forklarelsen» 
på fjellet – bringer oss nær tilværelsens og livets dypeste, for-
vandlende mysterium. Om det var noen søndag vi skulle våge å si 
noe om slike perspektiver, må det være på denne «forklarelsens 
søndag». Kirkens svar er troens svar: Mysteriet er knyttet til Jesus 
Kristus og hans seier over «den siste fiende, døden», slik Paulus 
uttrykker det i 1 Kor 15. «Men når alt er underlagt ham, skal også 
Sønnen selv underkaste seg Gud, som har lagt alt under ham, og 
Gud skal være alt i alle» (1 Kor 15,28)! 

Men dermed åpnes også en ny dør inn til vårt eget liv. Vi venter 
på at Jesus skal komme igjen og «sette alt i rette stand» 
(sammenlign dette uttrykket brukt om Elia/Johannes i Mk 9,12 
– παντα αποκαθιστανει/panta apokathistanei – kjent fra vårt 
begrep apokatastasis). Vi «venter på en ny himmel og en ny jord, 
der rettferdighet bor».  Et fantastisk uttrykk, hentet fra det brevet 
hvor vi har vår episteltekst, 2 Pet 3,13. Kristustroen skaper det 1 
Pet kaller «et levende håp» (1 Pet 1,3). Et håp som skaper liv. Liv 
som reflekterer rettferdigheten. 
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Mens vi venter, kan vi ha våre åndelige «forkarelsesøyeblikk». 
Paulus skriver om dette også. 2 Pet bekrefter Paulus som et 
troverdig vitne, selv om han ikke alltid er like lett å forstå (2 Pet 
3,15)! Som for eksempel når han skriver til korinterne om at «Gud 
har latt sitt lys skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds 
herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram» (2 Kor 4,6). Lyset 
fra møtet på fjellet og møtene med den oppstandne lever videre 
gjennom kirken og våre liv.

Og nå kan vi fortelle om det! Hemmeligheten er gjort 
tilgjengelig for alle, «i hele verden», (Mk 16,15), til alle tider. 
Det «levende håpet» skaper lys også i mørke tider på veg mot 
«Herrens dag». Den store forklarelsesdagen! Idet vi tar med 
oss avslutningshilsenen i 2 Pet: «Dere skal vokse i nåden og i 
kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, 
nå og til evighetens dag! Amen.» (2 Pet 3,18).

Vi har mye å tale om på en forklarelses-søndag også Anno Domini 
2021!

Salmeforslag
Dette er en søndag som må preges av lovsangstoner. Her er et lite 
knippe:
288: Himlane kan ikkje romme deg. Med det settes tonen for 
søndagen med en ny nord-norsk salme skrevet til 200 års jubileet 
for Hålogaland bispedømme.
682: Jesus skal rå. 
77: Du Ord fra alle æver.
899: Jeg tror på jordens forvandling.
614: Vår lovsang skal møte deg.
102: Vi skal se deg, Herre Jesus.

Bønn for dagen
Hellige Gud, du åpenbarte din herlighet i Jesus Kristus.
Vi ber deg: Hjelp oss å søke dypere i troens mysterier,
så vi kan se deg i Jesu Kristi ansikt,
han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
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     Fastelavnssøndag   
     14. februar 2021

     Jes 53,1–5            Såret for våre overtredelser 
     1 Kor 1,18–25      Vi forkynner en korsfestet Kristus
     Joh 12,20–33      Jesu død og herliggjørelse

Lysets barn
Jeg opplever ofte at perikopen vi skal preke over er for kort og 
at vi ikke gir menigheten sammenhengen som er nødvendig. 
Det hadde vært en fordel om vi kunne lest til vers 36. Det hadde 
vært en fordel om vi kunne møte fasten med en bevissthet om 
at vi er «lysets barn», et felleskap, og det er dette denne teksten 
oppfordrer til. Og det er dette jeg tenker fasten handler om.

I prekenteksten oppsøker noen grekere Jesus. Disse «utenifra», 
eller «utlendingene», tar kontakt med disiplene Filip og Andreas 
(greske navn) og ber dem om å få møte Jesus. Når de når fram 
til Jesus blir de fortalt at han snart skal dø. Hvetekornet som 
dør i jorda symboliserer framtidens rike innhøsting. Røsten fra 
himmelen er et tegn: han som skal oppstå er lyset. Jesus taler ikke 
bare om sin død, men også om sin herliggjørelse. Fra nå av vil 
døden/korset bli sett i oppstandelsens og herliggjørelsens lys.

Paulus anvender hvetekornet som en metafor for menneskehetens 
framtidige oppstandelse (1 Kor 15,37–58), men for Johannes er 
hvetekornet et symbol for de som kommer til tro. Poenget er at 
når Jesus dør og forlater de troende, så vil ikke de troende være 
alene. De vil ha hverandre. Dette poenget understrekes ved at 
Jesus selv tolker det som skjer i teksten. Det som skjer, skjer for 
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de troende. Jesus er – i Johannesevangeliet – den villige og lydige 
tjeneren som går døden i møte. Det handler om å ta imot lyset 
mens lyset fortsatt er i verden og tilgjengelig for alle. Det handler 
om å bli lysets barn for hverandre og i møte med døden, og med 
verden. Altså er dette en pedagogisk tekst. Jesus forklarer for 
grekere og jøder at de skal være til for hverandre – «lysets barn.» 
I vers 46 begynner Jesus å oppsummere hva alt dette handler om: 
«Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, 
skal bli i mørket.» Det er lysets barn i møte med døden som er 
tema på fastelavn.

Fastelavn
Da jeg ble forespurt om å skrive om Fastelavn i denne utgaven 
av NNK, ble jeg oppfordret til å skrive om hva vi gjør i Grønland 
kirke. Hvert år satser vi på fasten og vår prosjektperiode begynner 
på Fastelavn. 

Vi satser på fasten og førfasten. Alle virkegrener for alle alders- 
grupper preges av fasten: gudstjenester, temakvelder, trosopp-
læring, barnearrangementer, konserter, diakonien og mer. Vi 
oppfordrer både frivillige og stab til å prege innholdet med det de 
måtte ønske så lenge det får fram fellesprosjektet som formidles 
til lokalmiljøet. Dette gjør vi delvis fordi «faste» ikke er et ukjent 
begrep på Grønland, men hva en «kristen faste» er, er mer 
diffust. Særlig barn og ungdom spør: «Hva mener vi?» Deres 
klassekamerater med andre livssyn vet hva faste er; de vet hva 
troen deres er – men det gjør ikke «vi.» Vår satsning på fasten og 
førfasten er en måte å søke svar på. Det er en tid for fordypning.

Særlig første uka i fasteprosjektet er fylt med arrangementer: 
fastelavn, blåmandag, feitetirsdag, askeonsdag, 1. søndag i 
faste, og gjerne en konsert i en av dagene uten navn. Førfasten 
er ment å kickstarte fasten, og den gir rom for å inkludere alle 
aldersgrupper og alle sansene. Det blir rene festen før fasten.  

I Grønland kirke har vi ofte feiret fastelavn slik mange andre 
menigheter gjør: med en karnevalgudstjeneste for små og store. 
I gudstjenesten har vi forsøkt å ha et alvorlig tema som retter 
oppmerksomheten mot fasteaksjonen, eller mot det å fordype seg 
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på ulike måter i kristen tenkning og praksis. Vi lager også et hefte 
vi deler ut. I heftet står alt som skal skje i fasten, og i heftet har vi 
hatt praktiske øvelser som folk kan bedrive i sine hjem: usynlige 
middagsgjester, informasjon om fasteaksjonen, matoppskrifter 
uten kjøtt, sider for barna og tekster for voksne. Tanken er at 
fasten skal prege hverdagen. Det er i hverdagen troen kan være 
virksom.

Begynnelsen, med fastelavn og en gudstjeneste for små og 
store, virker disiplinerende for oss som jobber i Grønland kirke. 
Dette er en slags festdag, men det er også en dag hvor vi retter 
blikket mot askeonsdag, fastetiden og påsken. Eller for å si det 
på en annen måte: vi retter blikket mot det å være menneske, 
et kristent menneske som lever i en foranderlig verden. Dette 
er disiplinerende for staben og predikanten, for hvordan kan 
vi formidle potensialet og ansvaret et menneske har i kristen 
tradisjon når mange barn er i kirken? Hvordan unngå å være 
moraliserende og hvordan unngå å ikke ta opp vanskelige tema 
med barn og deres familier til stede? Vårt enkle svar er å minne 
om alvoret når det er fest, og minne om festen når det er alvor. Ta 
festen på alvor!

Å snakke sant
Jeg kjenner mange barn som ikke har de samme privilegier 
som andre barn har og blant dem finnes barn som er rammet av 
kronisk sykdom. Noen av disse barna må man snakke «sannere» 
med enn man må med barn som er friske. Hvilke barn som får 
mest igjen for det er det ikke alltid lett å vite. Er det barna som 
får «sannhetens harde ord» eller er det barna som det ikke kreves 
noe av, eller som blir skånet for verden? «Du er du og du duger» 
synger vi, men det kan være greit å vite at det ikke stemmer noen 
ganger, spesielt om det er sant og at det er viktig å anerkjenne det.

Flere barn jeg kjenner går på strenge dietter. De spiser aldri 
bursdagskaker og godteriskålen må passere dem når den går 
rundt bordet. Men så oppstår dilemmaer som barna må bli 
introdusert for om de skal bli myndige og ta ansvar for egen helse. 
De må gjerne gå Halloween med sine venner, kle seg ut og samle 
godteri i nabolaget, men de kan ikke spise noe av godteriet de 
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samler inn. Gjør de det går kroppen i stykker. Døden kan melde 
seg. «Men kan jeg ikke ta én?» spør de. «Nei, du kan ikke spise 
én. Du må gjøre det som er riktig! Du er ikke som alle andre. Du 
kan ikke gjøre det alle andre kan.» 
 
I studietida jobbet jeg med kreftsyke barn. Flere av dem hadde 
fantasipersonligheter de benyttet seg av da livet var som hardest. 
Om de ble slitne, hadde vondt og ikke orket mer ble de til et alter 
ego. «Espen», som jeg jobbet med, ble til «Mari» om han ikke 
ville spise. Espen måtte være sterk og spise, Mari trengt ikke det, 
selv om Mari egentlig måtte spise like mye som Espen. Et barn 
kan også hate sitt liv, men utfordringer og hatet de kjenner på 
kan ikke forhindre at det er kamper som må kjempes. I ulik grad 
kjemper vi alle slike kamper, kamper vi er nødt til å ta, kamper 
som ikke har noe lystbetont ved seg – og det er kanskje derfor 
«Festen» må til. Festen er en protest, slik karnevalet er det i 
mange land, en fest som gjør det mulig å møte askeonsdagens 
memento mori og hverdagens strev. Festen minner om at 
det ikke bare er døden vi skal huske på, men livet og lyset og 
oppstandelsen.  
 
Fastelavn til feitetirsdag er en fest i dødens forgård (askeonsdag) 
og festen er en protest, litt som å synge «Deilig er jorden» er 
protest. En feiring av oppstandelsen når vi vet at døden skal 
ramme oss. En fest som feter oss opp og gjør oss i stand til å 
møte ørkenvandringen fram mot påske, fordi vi insisterer på 
at påsken skal komme, men også fordi vi mener at vi må gå 
ørkenvandringen fra oase til oase – vi må leve her og nå.  

Festen 
Mellom festen (karneval) og døden (askeonsdag) og festen igjen 
(første påskedag) er det mulig å sette våre liv i perspektiv, ha mål 
og delmål, dra i samme retning som andre av god vilje og møte 
virkeligheten som den fortoner seg. Dette innebærer praksis. 
Ingen lever teoretiske liv. Man må bruke hele seg. 
 
La meg parafrasere et par ganger: «Hvis ikke Hvetekornet faller 
i oss og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer 
det rik frukt.» «Hvis ikke vårt hvetekorn faller i jorden og dør, blir 
det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» 
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Fordelen ved kirkeåret er at den henter fram enkeltdeler av troen 
og dveler ved dem i perioder. Fastelavn og fasten som følger den 
er en tid for å grunne på og øve oss i hva troen kan bety for oss i 
dag. Hvordan kan troen være virksom i det livet jeg lever i dag? 
Hva er «den gode strid»? Hvor faller mine hvetekorn? 

Mye av fastens språk er hentet fra idrettsarenaen og har et slags 
kampmotiv, men den har et perspektiv som fort blir borte. Fasten 
kan være lagidrett! Karnevalet får fram lagperspektivet, for det 
hadde ikke vært karneval om bare én hadde kledd seg ut. Når 
«Mari» ikke vil spise må jeg hjelpe henne til tross for at Mari ikke 
vil. Når barn og voksne ikke vet hva det vil si å være kristen i dag, 
må vi hjelpe hverandre til å forstå. Når miljøet må vernes må vi 
stille opp. «Hva mener vi?» Spurte ungdommen på Grønland (og 
jeg tror mange andre steder). Hva kan det bety å ha en identitet 
som kristen og hva kan det bety for oss i dag? For meg starter det 
med Festen. 

Kirkegaard sa på ukarakteristisk vis: «Jeg velger en ting, at jeg 
alltid må ha latteren på min side.»

For meg kan troen fortone seg som en latter. Det er godt å vite at 
den finnes, men det er enda bedre å bruke den. Karnevalet er en 
slags fest hvor vi velger latteren og lar den råde. Når var sist du lo 
alene? Det er best å le sammen med noen. Det skaper fellesskap 
på en særegen måte. 
 
Festens skaperkraft
«Festen» har, historisk sett, hatt dårlige kår i Norge. Vi har 
kanskje vært et alvorspreget land med en alvorlig tolkning 
av troen. Det er ikke bare negativt, men det har kanskje vært 
ensidig. Festen har hatt bedre kår andre steder og det har ført til 
frigjøring, rettighetsarbeid og fornyet kreativitet. Festen er ikke 
bare blid og naiv, den er viktig. Festen skapes nedenfra av de som 
er til stede. 

Det sies at Norge ikke omfavnet klubbkulturen skikkelig før på 
90-tallet. På 70- og 80-tallet var Paradise Garage en nattklubb i 
New York som hadde enorm innflytelse på amerikansk kultur 
generelt, og på klubbkultur over hele verden. 
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Paradise Garage var preget i alle ledd av LHBTQ+ personer og 
ble en premissleverandør for amerikansk musikk, kunst, mote 
og rettighetsarbeid. Festen ble så forlokkende og var så kreativ 
at det var om å gjøre å bli sett der om du var en kjendis med 
respekt for deg selv. Dette bidro sterkt til en økt bevissthet om 
skeives rettigheter og kjønnsmangfold, og det førte til en viktig 
holdningsendring til skeive i samfunnet. En av de som preget 
Paradise Garage var multikunstneren Keith Haring som brukte 
«gatekunst» (kunst nedenifra) slik at det kunne tale om både 
skeives rettigheter og forhold knyttet til HIV/AIDS. På grunn av 
festen ble blant andre Madonna og Diana Ross involvert i HIV/
AIDS-saken, noe som var viktig for USA og store deler av verden. 
Det hele begynte med festen som førte til kjennskap, innsats og 
holdningsendringer. 

Nå er det flere ting man kan innvende mot måten det ble festet 
på i Paradise Garage, men stedet får fram festens skaperkraft 
og slagord: «Play hard, work hard!» Noe av det samme har man 
sett i flere kulturelle utrykk som har festen som utgangspunkt. 
Holdninger til svarte i Storbritannia hadde sannsynligvis vært 
langt verre uten musikkformene Ska og Northern Soul. Northern 
Souls slagord var for øvrig: «Keep the faith!» 

Jeg skriver meg kanskje bort, men ikke helt. Fastelavn er en fest 
og en fest kan lede til noe: et fellesskap som drar i samme retning 
for å møte verden med samlede krefter. En fest har noe spontant 
over seg og det spontane er enn kreativ kraft vi kan nyte godt av. 
Et karneval er i sitt vesen levende og dynamisk som en fest – og 
blir den temmet er det ikke karneval.
 
Klubbkulturen har musikken som utgangspunkt for festen, men 
hva er vårt utgangspunkt for fastelavnfesten i 2021? 

Utgangspunktet for vår fest på fastelavn er lyset vi bærer mens 
mørket rår. Troen som skal lyse for hverandre, som skal belyse 
urettferdighetens mørke kroker og som skal gjøre det mulig å 
feire oppstandelsen i møte med dødskrefter av alle varianter. Slik 
kan fastelavnsbudskapet prege fastens mange prekentekster og 
tradisjoner: hva vil det si å være lysets barn der vi befinner oss 
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som felleskap nå? Fastelavn er forstått som en dag hvor vi fester 
slik at vi kan samles og inspirere hverandre til skaperkraft og 
felles innsats i verden som «lysets barn.»  
«Play hard, work hard.»

Salmer
285 Deg, lysets Fader, lover vi
213 Klapp, alle hender, i glede!
431 La oss vandre i lyset 
479 Fordi han kom og var som morgenrøden  
197 Deg være ære

PS: Både Keith Haring og en annen markant skikkelse i Paradise 
Garage, Sylvester, omtalte Paradise Garage som deres «church». 
Det ble nylig utgitt en samleplate til ære for Keith Haring 
med musikk som var viktig i Paradise Garage. På den plata 
er Sylvester-låta «Over and Over.» En slags nasjonalsang for 
folk som er glad i en fest med mening. Den burde nesten vært 
postludium på fastelavn, men det er kanskje for mye av det gode. 
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     Askeonsdag   
     17. februar 2021

     Jona 3,3–10        Jona i Ninive
     2 Pet 1,5–11        Troen skal utfolde seg i livet
     Matt 12,38–42    En ond slekt krever tegn

Da jeg var student var jeg aktiv i Forbundet, Norges Kristelige 
Studentforbund. Jeg har mange gode minner. Et av de sterkeste 
minnene knytter seg til fortellingen om Jona, som blir tematisert i 
to av tekstene til denne dagen, askeonsdag. Ingrid Brækken Melve 
skrev en messe hun kalte Jonamesse. Jeg kan ikke huske ordlyden 
i tekstene. Men vi satt på gulvet i storsalen i Universitetsgaten 
20 og det eneste opplyste elementet i rommet var flygelet og 
ved det instrumentet satt Tord Gustavsen og improviserte. Den 
fantastiske musikken og de suggererende tekstene kjempet mot 
hverandre og vi som var der og satt på gulvet var i hvalens buk.

Jona ble kalt til å gå inn i Ninive for å rope ut domsord over byen. 
De fleste av oss som leser Nytt norsk kirkeblad har vel også på et 
eller annet plan følt oss kalt til å tale, men domsord antar jeg ikke 
er det vanligste i vårt vokabular. Da jeg sitter og skriver denne 
tekstkommentaren til askeonsdag 2021 er Oslo på dag 2 i den 
sosiale nedstengningen, det er november og grått utenfor vinduet 
mitt som har utsikt mot Tøyengata. Året 2020 var fylt med 
domsord fra helsemyndighetene og regjeringen, og i motsetning 
til den lutherske grunntanken ble ingen frelst ved troen alene. I 
2020 (og jeg antar det fortsatt gjelder i 2021) var regjeringens og 
helsemyndighetenes trosbekjennelse at en frelses utelukkende ved 
sine gjerninger: Vask hendene, hold avstand, vær hjemme når du 
er syk, treff så få mennesker som mulig. 
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Det er i denne konteksten askeonsdag, som markerer starten 
på den 40 dagers lange fasten fram mot påske, inntreffer i år. 
Hvordan skal kirkas tale speile og fortolke den tiden vi har hatt 
og som vi høyst sannsynlig må leve med en god stund til? Etter 
min mening må vi som kirke ikke gå i fella og svelge retorikken 
om at alt blir bra til slutt. Fastetidens vandring mot festen er en 
vandring som leder tilbake til stadig nye fastetider. Menneskets 
vandring er alltid mot døden. Den kollektive fastetiden som vi 
i Norge og resten av verden har befunnet oss i speiler først og 
fremst de fleste menneskers livsvilkår. De fleste mennesker som 
fødes på denne planeten opplever aldri festtiden. Deres vandring 
er en kontinuerlig vandring i fastetiden. 

Fariseerne og de skriftlærde vil i askeonsdagens evangelium 
se et tegn, og det er egentlig ganske lett å identifisere seg med 
dette ønsket. Hele 2020 var en kollektiv leting etter tegn på 
at livet skulle bli normalt og at den paradistilstanden verden 
tilsynelatende hadde før pandemien skulle vende tilbake. Men 
kanskje har pandemien og unntakstilstanden den faktisk førte til 
i vårt senmoderne samfunn lært oss noe sant om våre livsvilkår 
som vi kan bygge videre på? Konfliktlinjene i fortellingene om
Jesus handler blant annet om at de rundt ham aldri forsto 
prosjektet hans, at lidelse og død var en forutsetning for det nye 
livet. Og intet nytt under solen kan en si. For når tanken om at 
alt skal bli bra ikke en gang blir kritisert av oss som kirke har vi 
muligens glemt Jona-tegnet. Som en lesning i adventsfastetiden 
anbefaler jeg veldig Åste Dokka sin første bok «Å leve vanskelig-
ere». Selv om det er lett å «hate på» noen av Dokka sine eks-
empler fra eget middelklasseliv er boken full av dyptpløyende 
tankegods om hvordan kristendommen må forholde seg til det 
som er vanskelig. 

Askeonsdag er den dagen i kirkeåret hvor vi blir tegnet med et 
askekors i vår panne. Ordene som lyder etter korstegningen er: 
«Husk menneske at du er støv og skal vende tilbake til støv.» Eller 
som de gamle latinske ordene lyder: «Memento Mori» – «husk at 
du skal dø.»
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Døden kan vi ikke komme unna. Den kan vi ikke retusjere, pynte 
på, sminke bort, eller lyve bort. Døden kommer i tide og utide. Vi 
mister dem vi er glade i, dem vi elsker. Døden er det som ingen av 
oss rår over. 

Hvorfor askeonsdag? Hvorfor vil noen markere denne dagen? 
Hvorfor bli tegnet med et kors av aske i pannen? Hvorfor vil vi 
markere, si høyt at vi skal dø?

Fordi det er sant.

Og jeg tror askeonsdag er ekstra viktig nå i pandemiens tid. 

Unntakstilstanden som pandemien har åpenbart og med 
den ihukommelse av døden har vært som et lite askekors på 
samfunnets kollektive panne. Litt sånn når du en fredfull 
sommerdag rusler nedover en gate og plutselig blir påminnet 
sårbarheten gjennom en skrikende sirene som suser forbi deg. 

Dette askekorset på samfunnets panne, denne susende sirenen 
en sommerdag, det er tegn på livsvilkår som alltid er truet, og 
som ikke går bort selv om vårt samfunn vender tilbake mot det 
normale.

Salmeforslag
Se vi går opp mot Jerusalem
Vær sterk min sjel i denne tid
Såkorn som dør i jorden
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sogneprest i Gran/Tingelstad
daniel.hakegard@gmail.com

     1. søndag i fastetiden   
     21. februar 2021

     1 Mos 4,1–7       Du skal være herre over synden
     1 Kor 10,10–13   Ingen overmenneskelig fristelse
     Matt 16,21–23    Om lidelsen og Peters protest

1. søndag i fastetiden
Denne søndagen er det den første søndagen i fastetiden. I 
Matteusteksten begynner Jesus å gjøre det klart for vennene 
sine at han må gå til Jerusalem for å lide, bli slått i hjel og 
reises opp den tredje dag. Foruten oppstandelsen er dette både 
Markus og Matteusevangeliets største vendepunkt. Festen er 
over, farvel til herlighetsteologi. Veien mot korset begynner, og 
Peter forstår ikke. Vendepunkt kan du snakke om i preika. Vår 
galakse har aldri vært lenger unna sentrum i sin elliptiske bane, 
men er akkurat i ferd med å snu. Verden står ved et vendepunkt: 
Donald Trump (jeg skriver dette 3. november), Corona, klima, 
kunstig intelligens-singularitet, herlighetsteologi overalt. Det er 
herlighetsteologen Peter som får høre det av sin mester: «Vik bak 
meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som 
Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Fem setninger tidligere: 
«Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod 
åpenbart deg, men min Far i himmelen.»

Men teksten i dag handler ikke først og fremst om hva Jesus sier; 
den handler om Peter. Den handler om hva Peter sier og gjør, 
og hvordan Peter reagerer, og deretter handler den om hvordan 
Jesus reagerer på det som Peter sier. Selv om Jesus er alvorlig 
når han forteller om hva som skal skje, så er det viktigste hva 
Peter svarer, og hvordan Peter reagerer. Peter svarer feil, og han 
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reagerer feil på det som Jesus sier, og dermed kan vi også ane litt 
av det Gud mener er riktig måte å reagere på. Mer om dette til 
slutt.

Peter, hjørnestein eller snublestein?
Teksten i dag handler egentlig om motsetningen mellom Gud og 
Satan, om hvordan både Gud og Satan finnes inne i mennesket, 
og om hvordan det vi sier og gjør – og hvordan vi reagerer på hva 
andre sier og gjør, eller hvordan vi forholder oss til Gud, avslører 
oss. Vi blir avslørt i dagens tekst.

Gud spør oss i dag: tenker du på hva jeg, Gud vil, eller tenker du 
på hva menneskene vil? Gud vil at Jesus skal bli torturert; Gud 
vil at Jesus skal bli drept, men Gud vil også reise Jesus opp fra de 
døde! Og det er akkurat som om Peter allerede har lukket ørene, 
før Jesus sier at han skal stå opp fra de døde, eller at Peter ikke 
forstår hva Jesus mener. For Peter sier NEI! Det må ikke skje! 

Altså: Jesus sier: «Jeg skal dø, men etterpå skal jeg stå opp fra de 
døde», og Peter svarer NEI! Det må ikke skje!

Er vi spart fra å gjøre samme feil som Peter i dag? Er vi spart fra 
herlighetsteologen i oss?

Jesus og Peter – her møtes to verdener, her møtes to kloder. 
Som Barth sa for 100 år siden i Romerbrevskommentaren: to 
sirkler som aldri kan berøre hverandre. Gud og mennesket. 
Guds sirkel er i himmelen, og vår sirkel er på jorden, og hvis du 
har sett to sirkler ligge inntil hverandre, så kan de komme så 
nærme de bare vil og de kommer aldri til å berøre hverandre. Vi 
vet ingenting. Gud er i himmelen, og vi er på jorda, men I denne 
teksten møtes jord og himmel, og det høres slik ut: «Vik bak 
meg Satan!» Himmelen taler til jorden, men jorden forstår ikke. 
Peter ser ikke den sammenhengen som Jesus, og Jesu død, er 
en del av. Når Jesus blir tatt til fange, så ser det ut til at sirkelen 
brister. Den sirkelen som Jesus og disiplene har vært. 12 venner 
og etterfølgere. De har fulgt Jesus, én mester. De har vært en 
sirkel sammen, men nå, hva skjer? Jo, sirkelen brister – han 
som holder hele sirkelen sammen, hodet, Jesus, Guds Sønn – 
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han har holdt sirkelen av disipler sammen, men ikke nå lenger. 
Jesus visste om den store sirkelen: både døden, at han skulle 
dø for oss, og oppstandelsen, at han skulle oppstå for oss (men 
dette så ikke disiplene, og det ser heller ikke vi alltid). Store ting, 
en stor sirkel: i dag er vi 2,4 milliarder disipler. 2 milliarder, og 
400 millioner kristne. Det blir en stor sirkel, mildt sagt. Peter og 
disiplene trodde at alt var slutt, den dagen da det ble et hull i den 
lille sirkelen. Hvorfor? Jo, fordi vi stort sett er blinde for forsynet, 
Guds plan, og takk for det. 

Jesus får ikke slippe unna døden, og ikke vi heller. Den delen av 
oss som ikke tror, som gjerne ville sett at Gud kunne ordne alt 
for oss, den delen av oss som er fanget i den lille sirkelen, denne 
delen har et beger å drikke, har en date med korset, og det ender 
ikke bra. Å drikke begeret som lenker oss til den lille sirkelen, det 
er å miste oss sjøl, sverdet i slira, bekjenn dine synder, bøy hodet.

Har dere sett de som driver med Rubiks kube? Jeg har sett på 
sånn, og da kan man ofte bli frustrert, for noen ganger ser det ut 
som at hun er sååå nære å klare hele kuben; hun mangler bare 
den ene lille fargen der nede i hjørnet. Hele sida er gul, unntatt 
den ene lille røde der nede, også begynner hun å gjøre sånn at 
det blir mer og mer rødt, og jeg tenker NEI! Stopp! Hva er det du 
gjør?? Nå var du så nære å klare det, du mangla bare én firkant 
der nede i hjørnet, og så nå plutselig er det masse rødt. Vet dere 
hva hun jenta ville svart meg da? Hun ville svart: «Vik bak meg 
Satan. Du har ikke peiling på Rubiks kube, og du har ikke peiling 
på hva jeg driver med her, så bare følg med, og se hva som skjer, 
så kanskje du skjønner.» Og det som skjer da, er jo at hun måtte 
bare fikse den andre sida først, der hvor det er blått og grønt, hun 
måtte skille blått fra grønt eller noe sånt, og så plutselig: svitsj 
svitsj, så er det gult der, rødt der, grønt der, og blått der. Ferdig.

Og jeg som sitter og ser på skjønner veldig lite, men jeg har iallfall 
lært to ting: 1. jeg har lært at hun jenta vet hva hun driver med, 
og 2. jeg har lært at noen ganger må det gå bakover før det kan gå 
framover. Og sånn gjelder det med Gud også. Noen ganger ser det 
ut som at Gud gjør feil, at han går feil vei eller ikke gjør det som vi 
vil at han skal gjøre, men så blir det riktig til slutt, og så har vi lært 
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at vi må stole på Gud, og være tålmodige. Som Agnes sier i Henrik 
Ibsens «Brand»:

Inn i natten, 
gjennom døden
bakom demrer
morgenrøden 

I denne søndagens tekst prøver Gud å lære oss at det blir mørkt 
før det blir lyst. Hvis lyset kommer, så blir det mørkt først. Dette 
er veldig vanskelig for oss å skjønne, men vi må skjønne det. Vi 
må forstå at det alltid, ikke av og til, men alltid blir mørkt før det 
blir lyst. Gud har bedre fantasi enn oss, og han vet hva som er best 
for oss. Derfor må vi stole på at alt går bra til slutt, selv om ting 
kan se mørkt ut av og til. Gud sa en gang: la det bli lys, og han skal 
si det igjen, og igjen og igjen – og igjen. Han er alltid på vei mot 
noe bra, og han hadde ikke skapt oss hvis han ikke elsket oss. Gud 
visste at han måtte lide, bli korsfestet, og dø. Gud visste om det i 
begynnelsen. Og ved tro kan vi også leve i begynnelsen. Nåde.

Til slutt: Jeg lovet å si hva Gud mener er riktig måte å reagere på. 
Den riktige måten å reagere på ville vært: «Ja, Jesus. Det er bra 
at du blir korsfestet og drept for da får vi oppstandelsen sånn som 
Gud vil.» Men er ikke dette toppen av galskap? Vend om, og tro 
på evangeliet.

Hva venter du på Herre?
Gud, hvorfor har du ikke forlatt oss?
Amen, kom! Herre Jesus; 
viens, oui oui!

Salmeforslag
397 – Nå bør ei synden mere med makt og herredom i kropp og 
sjel regjere, men daglig kastes om.
112 – Jeg går i fare hvor jeg går /930 – Herre, vis meg dine veier
423 – Å, var eg meir deg, Jesus, lik 
Nattverd: 155 – Jesus Krist er vår frelse
416 – Du Far og Herre, du som rår 
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     2. søndag i fastetiden   
     28. februar 2021

     II 1 Mos 3,8–15    Oppgjør etter syndefallet
     Rom 5,17–19         Fall og rettferdighetens gave
     Luk 7,36–50         Hun som fikk syndene tilgitt

Ubetinget aksept
Evangelietekst og evangelium 
På prekestolen som ellers er vårt mandat å forkynne et godt bud-
skap. Det er slett ikke alltid at evangelieteksten for kommende 
søndag fremstår som noe godt budskap, at det å finne noe 
evangelium i evangelielesningen er enkelt. I slike tilfeller kan 
man velge å la teksten tale på egne vegne, med en emmen smak i 
munnen når det ikke er ens egne ord. Man kan velge å gå i kamp 
med teksten og nedkjempe den med et evangelium importert 
utenfra, noe som heller ikke er tilfredsstillende når det ikke er 
tekstens egne ord. Eller man kan oppleve – og det føles selvsagt 
best – banke på og jobbe med og lytte til teksten helt til den 
plutselig åpner seg og viser at der, under det som strittet imot, 
lå det et evangelium gjemt. Det lå der hele tiden, det krevde bare 
tålmodig tekstarbeid for å avdekke det. 

Ingen av disse strategiene er nødvendige for den som skal entre 
prekestolen andre søndag i fastetiden. Prekenteksten formidler 
evangeliet i nærmest arketypisk form. «Synderen», mennesket 
som er eksistensielt og sosialt skipbrudden og som ikke kan 
aksepteres, av verken seg selv eller av andre, setter sin lit til 
Kristus i sin nød og treffes av en ubetinget og fundamental 
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aksept som reiser det opp og setter det fri til en ny eksistens. 
Kjærligheten løfter mennesket på rett kjøl, i relasjon til seg selv og 
til andre. Mennesket utstråler selv en avglans av det som har rørt 
ved selvet og forvandlet det – takknemlighet, nestekjærlighet.

Synd og eksklusjon
Prekenteksten er en fortelling med sterke litterære kvaliteter. Den 
har innholdsmessige paralleller til en lignende hendelse beskrevet 
i Joh.12:1-8, Matt.26:6-13 og Mark.14:3-9, men sannsynligvis 
er dette en selvstendig tradisjon. I Lukas handler det om Jesus 
og en fariseer, samt en kvinne som betegnes som en amartwloς. 
Ifølge nytestamentleren Walter Liefeld brukes denne greske 
betegnelsen i Lukas for å identifisere en person «who has a 
reputation for a gross immorality» (Liefeld 904). Referansen til 
kvinnens løse hår (v.38) indikerer at kvinnen var en prostituert. 
Det er ikke vanskelig å forestille seg hva denne formen for sosial 
identitet medførte av stigma, der hun er plassert hjemme hos en 
av samfunnets moralske og religiøse autoriteter, i selskapet til 
fariseeren, og i Jesu nærvær, den aktede, karismatiske profeten. 
Man kan lure på hvorfor hun var der i det hele tatt, når hennes 
sosiale posisjon var så åpenbar og så åpenbart i hennes disfavør. 
Kanskje var det nettopp hennes status som «hamartolos» og 
outcast som gjorde det mulig for henne å delta - sosial eksklusjon 
som premiss for inklusjon. Liefield forteller at skikk og bruk 
tillot at trengende mennesker fikk besøke slike selskaper slik 
at de kunne få noen av restene (Liefeld 903). Det gjør i så fall 
det sosiale gapet mellom den prostituerte og gjestene bare enda 
større. 

Bunnen av renhetens hierarki
Sandalkledte føtter blir raskt skitne på støvete veier. En for-
beredelse til måltidet som ble inntatt liggende, var å vaske 
føttene. Å vaske andres føtter handler også om sosial og moralsk 
rang. Det iscenesetter asymmetri og hierarki, opphøyer noen til 
herre og identifiserer noen som tjener eller slave, som når Jesus 
vasker disiplenes føtter før skjærtorsdagsmåltidet, og nettopp 
slik snur hierarkiet på hodet - som får Peter til å bryte ut i protest 
(Joh.13:4-9). 
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Fariseeren var ingen tjener og ingen synder. Teksten gir ingen 
grunn til å tenke at han ikke var rettferdig. Fariseerne var 
vokterne av Guds lov i sin tid. Han vasket ikke Jesu føtter, han 
gav ham ikke engang vann han kunne vaske dem selv med (v.44). 
I hans del av hierarkiet er det ikke nødvendig. Kontrasten blir 
stor mellom fariseeren og den prostituerte. Hun inntar ikke bare 
tjenerens plass frivillig, ved å vaske Jesu føtter, men vasker de 
støvete føttene med sitt eget hår, fukter dem med tårene sine, 
kysser dem, smører dem inn med velluktende salve. Handlingen 
hennes forsterker den sosiale avstanden mellom den utstøtte 
synderen og Jesus inntil det absurde. Fariseerens respons er å 
tenke at Jesus burde stoppe henne. Hvis Jesus tillater en slik 
vanhellig sammenblanding av rent og urent er han aldri noen 
profet (v.39-43). 

Frelst av en ny moral?
Med retorisk finesse responderer Jesus på disse tankene ved 
å fortelle en fortelling om to som lånte penger og fikk gjelden 
strøket – den ene mye, den andre lite. Jesus spør fariseeren: 
«Hvem av lånerne vil holde mest av ham?» Ved å få fariseeren 
til å svare på dette spørsmålet, får Jesus ham også, indirekte, til 
å felle en riktig dom over den prostituerte så vel som over seg 
selv: den som får tilgitt mye, elsker mye. Den som får tilgitt lite, 
elsker lite. Det er ikke opprettholdelsen av sosiale hierarkier som 
betyr noe, men nestekjærligheten, som nødvendigvis under-
minerer alle slike hierarkier, som betyr noe. Den kjærlighet som 
sammenblander rent og urent, som setter seg selv lavt og den 
andre høyt. Her er det ikke fariseeren men den prostituerte som 
eksemplifiserer Jesu moralske ideal. Men like fullt er det viktig å 
spørre seg: var det derfor hun ble tilgitt, fordi hun hadde en skjult 
og mer egentlig form for moralsk ideal? Teksten gir oss ingen 
grunn til å tro det.

Ubetinget aksept
I en preken som Paul Tillich en gang hadde over denne teksten 
slår han fast, på karakteristisk vis for de som kjenner til hans 
korrelasjonsteori, at: «Forgiveness is an answer, the divine 
answer, to the question implied in our existence.» (Tillich, 9) 
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Tilgivelsen er betingelsesløs. Samtidig er den svar på et grunn-
leggende spørsmål vi har med oss i vår eksistens. Spørsmålet 
kan ligge dypt begravd under lag på lag av rettferdig-het, som 
hos fariseeren. Spørsmålet kan ligge oppi dagen, uten noe fasade 
å skjule seg bak, som hos den prostituerte. Spørsmålet kan 
melde seg til bestemte tider, i spesielle situasjoner. Jesu svar på 
kvinnens spørsmål, som fariseeren satte ord på, er evangeliet i sin 
arketypiske form: «Syndene dine er tilgitt.» […] Jesus tilgir ikke 
kvinnen, men fastslår ganske enkelt at hun er tilgitt. Det er løftet 
om Guds kjærlighet, som avføder sin egen avglans i mennesket og 
mellom mennesker: takknemlighet som nestekjærlighet. «Din tro 
har frelst deg. Gå i fred!»

Kilder
Tillich, Paul. The New Being. New York: Charles Schibner´s Sons, 
1955
Liefield, Walter. “Luke” In: Gaebelein, Frank (Ed.) The Expositors 
Bible Commentary [Vol.8] Grand Rapids: Zondervan, 1984, 797-
1059

Salmeforslag
503 Til Gud jeg tar min tilflukt
312 Til himlene rekker din miskunnhet Gud
670 Til kjærleik Gud oss skapte
352 Ren og rettferdig
163 No vaskar han føtene deira
668 Guds sønn steg ned å tjene
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     3. søndag i fastetiden   
     7. mars 2021

     Job 2,1–10      Godt og vondt fra Gud
     Ef 6,10–18      Guds rustning
     Mark 9,17–29    Jesus driver ut en vond ånd

Lidelsens problem
Dette skrives i Oslo, november 2020. Gudstjenester er avlyst ut 
måneden på grunn av viruset Covid-19, og selv om det oppleves 
dramatisk her i Norge både helsemessig og økonomisk kan det 
ikke sammenliknes med lidelsene viruset har påført i andre deler 
av verden. Det ser ikke ut til at ting skal ha gått over innen mars 
2021, så det passer seg på en måte at de tre tekstene jeg skal 
kommentere med tanke på forkynnelse representerer det helt 
grunnleggende ved en kristen tilnærming til ondskapens/lidelsens 
problem. Hvorfor finnes det ondskap i verden? Hvorfor er lidelse 
en så sentral del av menneskelig erfaring? Hva kan vi mennesker 
gjøre med lidelsen og ondskapen vi møter?

Fortellingen om Job er fortellingen om den rettskafne mannen 
som må gjennomgå lidelser få andre mennesker ville tålt. I efeser-
brevet kan vi lese om hva vi kristne kan gjøre for å «stå imot 
djevelens listige knep», symbolisert gjennom rustning-utstyr. I 
evangelieteksten kommer det frem, som det gjennomgående gjør 
i Markusevangeliet, at disiplene manglet tro og ikke var i stand 
til å gjøre det Jesus kunne. I dette tilfellet dreier det seg om en 
helbredelse ved å drive ut en uren ånd.

Gjennom argumentasjonen/konkurransen mellom Satan og Gud 
setter Jobs bok ord på lidelsens urettferdighet og vilkårlighet 
slik mennesker ofte opplever den. I løpet av det første kapittelet 
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leser vi at tjenerne til Job rapporterer om hendelser som gjerne 
kategoriseres som moralsk og naturlig ondskap. Moralsk 
når morderiske bander tar, stjeler og dreper, og naturlig når 
naturkatastrofer berøver Job både familie og eiendom. Når det 
gjelder moralsk ondskap er det som regel greit å plassere lidelsens 
årsak hos mennesker, samme om den som lider er rettskaffen 
eller fortjener det som skjer. Hvis snille mennesker dør av 
sult, er det ikke noe problem å plassere det onde hos bestemte 
mennesker. Når det er snakk om naturlig ondskap derimot, blir 
det fort vanskeligere.

Lidelsen er til stede
For ganske mange kristne ser det ut til å være uproblematisk å 
hevde at mennesker som dør i naturkatastrofer fortjener det, og at 
dette er Guds straff over deres ugudelighet. De fleste i Den norske 
kirke deler ikke dette synet, men selv om vi ikke anerkjenner 
denne logikken kommer vi aldri helt unna den litt naivistiske 
teodice-problemstillingen i møte med naturlig ondskap – 
hvis Gud er god og allmektig, hvorfor dør snille mennesker i 
naturkatastrofer og pandemier? 

I fortellingen fra Markusevangeliet blir dette også bakteppet for 
helbredelsen. Gutten hadde levd med lidelsene fra han var liten, 
altså blir det vanskelig å forstå disse lidelsene som selvforskyldt. 
Guttens lidelser forklares av Markus med at han hadde en uren 
ånd. Det er ikke noe spørsmål om logikken bak det at en liten gutt 
har slike lidelser. Det tas kanskje for gitt at slik er verden. 

Det gjør ingenting synes jeg, å vie Jobs bok litt ekstra oppmerk-
somhet, hvis en ønsker å gå inn i teodice-tematikken. Det er en 
fare for at det blir fryktelig mørk eksistensialisme, men det er 
mulig å forkynne håpet i gudstroen selv når virkeligheten fremstår 
håpløs.

Jobs lidelse og løsning
I Jobs bok blir ikke lidelse tatt for gitt. Her problematiseres den 
uforståelige, urettferdige, og vilkårlige lidelsen. Da er kanskje 
ikke det viktigste å finne løsningen på spørsmål om hva Guds 
rolle er i lidelsene vi mennesker opplever, og om hva Guds rolle 
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er når det kommer til å hanskes med lidelsene og å finne mening 
i en tilværelse der lidelse er så sentralt, og som rammer oss 
mennesker så skjevt. Det viktigste kan være å bare ta denne delen 
av menneskelig erfaring på alvor – anerkjenne at sånn er det (i 
hvert fall noen ganger). Og en viktig del av å ta dette på alvor er å 
la være å komme med historier om enkle løsninger.

En ting jeg ville fokusert på i møte med disse tekstene er at 
lidelsen ikke kommer som resultat av at den som lider har syndet. 
Utdraget fra Jobs bok avslutter med å slå fast at Job ikke syndet. 
Leseren vet at Job ikke er årsak til lidelsene, men vennene hans 
som kommer senere i fortellingen klarer ikke å slutte å bebreide 
Job. Og disse vennene er verdt å ta med. For de representerer 
en type tankegang som sitter i den kristne ryggmargen – at det 
er en sammenheng mellom synd og lidelse, og mellom dyd og 
belønning.

Dette er en tankegang som behøver løsning på problemer og 
som behøver fortellinger om snille og slemme mennesker som 
får som fortjent. Slike seiersfortellinger passer imidlertid ofte 
ikke med det virkelige livet. Fortellingen om Job er ikke en 
seiersberetning. Greit, det går bra med Job til slutt, men det er 
altfor mange mennesker og dyr som stryker med på veien, og 
altfor mye lidelse for Job til at avslutningen oppleves som en ren 
lykkelig slutt. Det viktigste som skjer i Jobs bok er poesien (ulike 
dialoger, lovprisning, og klagerop). Og i denne poesien er det 
ikke løsningen som er i fokus, men snarere en kompromissløs 
realitetsorientering. 

Det er en erkjennelse av virkeligheten på sitt mest smertefulle 
(karikert smertefullt kan en påstå). En virkelighet som ikke har 
plass til magiske helbredelser, eller fromme formaninger om at 
alt vil løse seg hvis man bare bekjenner sin synd og omvender seg. 
Noen ganger er virkeligheten sånn. Men i all denne elendigheten 
er det faktisk plass til en Gud som ser hvert menneske. Og det 
er faktisk et poeng at historien om Job er en fortelling om at 
uansett hvor skremmende og håpløs virkeligheten fremstår, så 
er gudstroen i seg selv en verdi, selv om denne troen ikke kan 
gjenopprette det som er ødelagt eller tapt, eller løse problemer.  
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Salmer
803 Morgon lyser raud 
Bibelsk salme eller salme: 
928 Herre, jeg roper til deg 
I stedet for Halleluja i fastetiden: 
926 Herre, la meg kjenne dine veier 
115 Jesus, lyft ditt ljose merke 
438 Eg kjem med tome hender 
108 Vår Gud han er så fast en borg 
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     4. søndag i fastetiden   
     14. mars 2021

     4 Mos 21,4–9      Kobberslangen
     2 Kor 5,18–21     Forsoningens tjeneste (prekentekst)
     Joh 3,11–16         Så høyt har Gud elsket verden

Gud vil ikke miste oss! Dette er det himmelske ordet, dette er 
evangeliet, det er budskapet om forsoning som vi skal vitne om, i 
ord og liv. «For Kristi kjærlighet tvinger oss!» skriver Paulus rett 
før dagens prekentekst.

4. søndag i faste er midtfaste. Temaet i tekstene kan formuleres 
som i bønnen for dagen: «Vend våre øyne mot Guds Sønn når vi 
blir satt på prøve.» I tekstrekkene tilgjengelige for dagen finnes et 
stort spenn fra fortellingen om Abrahams offer i første tekstrekke 
til Guds Sønn som sier: «Jeg er livets brød» i evangelieteksten for 
tredje rekke.

Hver gudstjeneste utfordrer tidsopplevelsen. Gudstjenesten er 
alltid et åpent tidsrom. Åpent begge veier: bakover og framover. 
Mye handler om det som var. Vi leser i bibelhistorien om bølger 
av opprør, frafall og anger. Gjennom alt dirrer spørsmålet: Er 
Guds kjærlighet konstant? Det foregår en indre dialog i bibelen 
gjennom 1000 år. Åpenheten mot framtida handler om at vi 
er kalt til å forkynne og tro på frelse, helhet og berging for 
enkeltmennesker og for hele skaperverket. I gudstjenestene blir 
evangeliets «nå-og-ennå ikke» nesten fysisk påtrengende.

Gudstjenesten utfordrer tidsopplevelsen fordi den er vidåpen 
mot det evige. Fra den evige død, fri oss, kjære Herre Gud! 
Bønneropet fra dette litaniet utfordrer. Vi lærer at det evige liv 
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begynner i dåpen. Det er her og nå, ikke bare som ubegrenset liv i 
tid og evighet, men som en kvalitet ved det livet som er knyttet til 
Jesus. Evangeliet, ordet om at Gud elsker så høyt, forutsetter at 
livet er truet, at vi kan «bli mistet», at vi kan miste oss selv, at vi 
kan rote oss vekk. Det evige liv har sitt motbilde i den evige død. 

Dagens evangelietekst inneholder «den lille bibel». Noen leser 
Joh 3,16 som et trumfkort: «Gud elsker verden så høyt!» Andre 
vektlegger «Hver den som tror» på en måte som aktiverer allslags 
forestillinger om pietisme og personlig kristentro. Det kan vel 
hende høytlesing av Joh 3,16 ikke er den beste måten å formidle 
evangeliet på. Samtidig er det noe med en dypere klangbunn som 
alltid er med. Jeg leser stadig oftere forsakelsen i møte med det 
som stjeler livsmot og glede i dagene.

Forsoning er motgift mot død og ødeleggende krefter. I skrivende 
stund avgjøres presidentvalget i USA. «Religiøse leiarar ber om 
forsoning etter valet» (overskrift i VL 05.11.2020). Forsoning er et 
flertydig ord. Det er en trøst at kommentarene til avsnittet fra det 
andre Korinterbrevet framhever språklige utfordringer: avsnittet 
har «A number of grammatical difficulties» ifølge C. K. Barrett. Er 
det: Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, eller: Gud 
har i Kristus forsonet verden, eller: Gud i Kristus har forsonet? 
Jeg liker uttrykket å forsone seg med livet og tingene sånn som 
de nå engang er. Jeg hører at det kan ligne en resignasjon, men 
det rommer også noe frigjørende. Åste Dokka framhever denne 
frigjørende forsoningen i boka «Leve vanskeligere». Vi kan 
forsone oss med et gjennomsnittsliv. Gud kan forsone seg med oss 
middelmådige syndere. Dette er kjærlighet og ikke resignasjon. 
Det er kostbart og ikke lettvint.

Språk er mer enn bokstavene, lydene og ordene. Hva slags språk 
kan vi bruke når vi skal snakke om de himmelske ting? Bilder, 
selvfølgelig, som ikke er mindre virkelige enn tall og målinger. 
«Reenchantment» eller refortryllelse preger mye litteratur og 
film og tv-serier, både for barn og voksne. Jesus snakket med 
Nikodemus om kobberslangen. Slangen er et mangetydig symbol. 
Bibelen er ei bildebok. Vi må våge å leke og leve med bildene. De 
er som livet selv, umulige å sette på formel. «Han som ikke visste 
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av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få 
Guds rettferdighet.» Ordene om at Gud ga sin sønn er knyttet til 
et språk vi sjelden reflekterer over, men som finnes i munnhellet 
«med ondt skal ondt fordrives». Gamle apotek inneholdt for 
eksempel ormegift til medisinsk bruk. 

Vi tror kanskje vår såkalt moderne kultur har gjort seg ferdig 
med ofringer? Fra eget og andres liv vet jeg bedre. Mange innser 
for seint at de har ofret for mye: Relasjoner til familie og venner, 
eller gleden over å kunne leke og skape. Forsoning er en krevende 
jobb, kanskje særlig å forsone seg med egne valg og livet som det 
er blitt. 

Jesus lærer oss at livet blir til når vi gir og deler, når vi tilgir og 
forsoner oss. Det evige livet begynner i dåpen og er en pågående, 
livsvarig prosess. Den kirka som bærer Ordet om Jesus videre i 
verden blir holdt oppe ved fysiske ting som vann og ord og brød 
og barmhjertige gjerninger. Å kunne forkynne og tro at Gud har 
forsont verden med seg selv er frigjørende. Det kan frigjøre energi 
som vi trenger for å stå i forsoningens tjeneste – på alle nivå: 
Mellom politiske blokker i et smuldrende demokrati, mellom 
nasjoner med kunstige grenser på kartet, mellom uvenner og 
ektefeller. Forsoningsarbeid er også en helbredende øvelse i eget 
liv.
 
Gud er underveis med sin kjærlighet, der det er bruk for den. Det 
kan skape forsoning i fastlåste konflikter, det kan gjøre vårt eget 
hjerte mindre fordømmende, det kan skape fred. Neste søndag 
feirer vi Marimesse, ni måneder før jul. Gud har blitt født, svøpt 
og tatt hånd om som en av våre små. Ikke spar på kjærligheten. 
Må den hellige forsoningen prege oss som kirke så Gud aldri 
mister noen. Innerst inne vet vi at kjærlighet koster.

Salmeforslag
737 Herre, du vandrer forsoningens vei 
349 Du som freden meg forkynner
629 Langt bortom rømd som blånar
503 Til Gud tar jeg min tilflukt
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     Barn som medliturger
     Sosialisering, involvering og 
     rekruttering   

Stadig flere menigheter i Den norske kirke bruker barn som 
medliturger.1  Dette er en spennende utvikling. Jeg deler 
erfaringen mange har av at det oppleves som positivt med barn 
som medliturger, at de vokser inn i oppgavene, og at det kan være 
veldig verdifullt for menigheten, for ansatte og for frivillige. Jeg 
er også enig med dem som vektlegger at barn er troende subjekter 
og fullverdige gudstjenestedeltakere. I tillegg har jeg en interesse 
for spørsmålet om det å være medliturg kan føre til rekruttering 
til kirkelige stillinger. Med dette som utgangpunkt vil jeg belyse 
utviklingstrekk ved religiøs og ikke religiøs sosialisering i Norge, 
både det som ofte betegnes som primær sosialisering i familien og 
religiøs sekundærsosialisering, slik som kirkens tilbud til barn og 
ungdom. Deretter vil jeg trekke frem egen og andres forskning på 
barn og ungdom som medliturger. Og til sist, ta opp spørsmålet 
om barns erfaringer som medliturger kan bidra til rekruttering til 
kirkelige stillinger.  

Sekulær primærsosialisering
Det er velkjent at verdier som autentisitet og individuell 
uavhengighet preger dagens samfunn. Noe av det som har preget 
de siste foreldregenerasjonenes tilnærming til religion og religiøs 
sosialisering er idealet om at barn skal gjøre «individuelle, frie 
valg – løsrevet fra foreldrenes bakgrunn og tro» (Urstad 2017). 

1  Artikkelen er skrevet med utgangspunkt i et foredrag jeg holdt i Asker og Bærum 
prosti 3. november 2020. Fagsamlingen var for kirkelig ansatte og inneholdt blant 
annet en presentasjon av prosjektet «Barn som medliturger» i Haslum menighet.  



Aktuelt134

Litt enkelt sagt, barna og ungdommene vi treffer på trosopplæring 
og i konfirmanttiden er barnebarna og oldebarna til 68erne. Den 
overordnede trenden i Norge er, som Ida Marie Høeg viser, at 
det har skjedd tydelige endringer i den religiøse sosialiseringen 
i barneårene (Høeg 2017). Fokuset på å ta egne valg og kjenne 
etter hva som er rett for en selv, har ført til at færre barn vokser 
opp i familier med en tydelig religiøs påvirkning i form av at 
foreldrene er aktive i religiøse sammenhenger og praktiserer 
religiøse ritualer i hjemmet. Som Høeg referer til var det i 2008 
«langt færre av dem mellom 18-35 år enn blant de eldre som 
rapporterte at de gikk ofte i kirken da de var i 11-12 årsalderen 
og hadde foreldre som var kirkegjengere» (Høeg 2017). I følge 
henne peker nedgangen i religiøs sosialisering seg ut «som den 
viktigste årsaken til forskjellene mellom religiøst engasjement 
mellom alderskohortene», og at nedgangen kan forsterkes ved 
at generasjonen til de som nå er barn vil gi sine barn igjen enda 
mindre religiøs – eller kristen/kirkelig - påvirkning enn deres 
foreldre gjorde (Høeg 2017). Noe som innebærer at nedgangen i 
dåpstallene kan bli ekspansivt nedadgående. 

Sivert Skålvoll Urstad har gjort forskning i Norge på sekulær eller 
ikke-religiøs sosialisering. Urstad viser til at allerede Sigmund 
Harbo på slutten av 1980-tallet viste at det ikke bare er religiøs 
tro men også ikke-tro som overføres fra foreldre til barn. Harbo 
kom frem til at økningen av ikke-troende skyldes at foreldres 
sekularitet adopteres av barna, og at dette forsterkes i sekulært 
pregede omgivelser. Dette mønsteret bekreftes av Urstad. Dagens 
foreldregenerasjon beskriver seg selv som mindre troende enn 
befolkningen generelt. Tidligere kjønnsforskjell er fortsatt til 
stede, men de er svekket. Kvinner som tradisjonelt har tatt ansvar 
for den religiøse oppdragelsen tar fortsatt mer ansvar, men 
mindre ansvar enn sine mødre og ikke minst mindre enn sine 
bestemødre (Urstad 2017). 

Majoriteten av de som beskriver seg om sekulære unge voksne 
er medlemmer av et trossamfunn, og 60% er medlemmer i Den 
norske kirke. Færre av disse døper eller planlegger å døpe sine 
barn, og det kan se ut til at de som døper barna sine ikke kobler 
dette opp mot en religiøs begrunnelse, slik som tro og tilhørighet. 
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Snarere vektlegger de dåpen som en høytidelig ramme for en 
tradisjon i familien. Som Urstad påpeker, det er nedgang i 
selvrapportert grad av religiøs tro og praksis, men det er ingen 
endring i at familien har innflytelse på hva barna tror og ikke-
tror. Selv om det er stort fokus på å skape seg selv, viser det seg at 
sosialisering er ytterst betydningsfullt (Urstad 2017). 

Kirkelig sekundærsosialisering
Den norske kirke er i kontakt med en god del barn gjennom sine 
trosopplæringstilbud, mange av disse er knyttet til gudstjenester.  
For mange av barn er det vi ofte betegner som sekundær sosial-
isering barnas primære – i betydning første – eksplisitt kristne 
sosialisering. Forut for trosopplæring og konfirmanttid er det 
mange som ikke har vært del av en tydelig og spesifikk kirkelig og 
kristen påvirkning. Hva det kan bety at barn får erfaringer som 
medliturger? 

Jeg observerte barn som deltok med liturgiske oppgaver 
inngikk i doktorgradsarbeidet mitt Religiøs læring i sosiale 
praksiser (Johnsen 2014a). I menighetene jeg studerte var barna 
mellom 6-8 år, og de var interessert og positive til å delta med 
liturgoppgaver. De gjorde oppgavene med alvor og engasjement.  
Selv enkle oppgaver som å gå inn i prosesjon, var viktige med 
hensyn til å gi dem opplevelser av at de var med på det som 
skjedde.  De deltok med «innslag» i gudstjenesten, slik som en 
fremføring av sanger og drama, og de medvirket sammen med de 
ansatte og gjøre oppgaver i gudstjenesten som å tenne lys, lese 
bibeltekster og dele ut nattverd (Johnsen 2014b). 

I forskningsprosjektet «Gudstjenester med konfirmanter» 
studerte vi hvordan konfirmanter opplever å være ministranter 
(Johnsen 2017). Som Merete Thomassen viser i sin artikkel fra 
prosjektet, er det betydningsfullt for konfirmantene å delta som 
ministranter. De beskriver det som alt fra «å hjelpe til» - og til 
å være med «å arrangere gudstjenesten» (Thomassen 2017). Å 
være ministrant beskriver de i liten grad som en oppgave der 
de føler seg individuelt eksponert, slik som ved fremføringer på 
skolen. De opplever at de blir med i noe større, og at folk i liten 
grad legger merke til at det er akkurat de som utfører handlingene 
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(Thomassen 2017). På den andre siden, da vi spurte dem om de 
kunne tenke seg å fortsette å være ministranter eller delta på 
gudstjenester, svarte de aller fleste nei. I to av menighetene, Alfa 
og Beta, hadde konfirmantene vi intervjuet en «folkekirkelig» 
tilknytning til menighetene. Flere sa at de synes gudstjenester 
allerede var kjedelig, at de hadde gjort det så mye, og var lei av 
det. Derimot sa noen av konfirmantene fra den tredje menigheten, 
Gamma, at de godt kunne tenke seg å bidra under gudstjenester, 
noe som ikke inngikk i konfirmanttiden i denne menigheten. 
Fellestrekket for konfirmantene som viste denne interessen for 
å være medliturger var at de kom fra det presten omtalte som 
«kirkeaktive familier» (Johnsen 2017).

Folkekirkebarn eller kirkeaktive familier
Det er et lite utvalg konfirmanter som er intervjuet i denne 
studien, og en skal være forsiktig med å dra bastante slutninger. 
Likevel kan være det ligger noen generaliserbare innsikter her. 
For barn eller ungdommer som kommer fra familier med lav 
grad av deltakelse i kirkelige praksiser fra før, kan det å være 
ministrant oppleves positivt, men det vil ikke bli noe de vil gjøre 
ut over en eller de få gangene det inngår i et trosopplæringstiltak 
eller som del av konfirmasjonstiden. Dersom målet fra kirkens 
side er at de skal ha en positiv erfaring, og ikke har ambisjoner 
om å rekruttere til mer jevnlig deltakelse hos dem eller familiene 
dere, er det grunn til å tro at de lykkes.  

Dette mønsteret kan sammenlignes med Marie Vejrups Nielsens 
forskning på babysang (Nielsen 2015). Mødrene som har med 
barna sine på babysang er veldig fornøyde, kan tenke seg å gjøre 
det igjen og å anbefale det til andre, men så godt som ingen 
vurderer å bli aktive i menighetens arbeid ut over dette. Trolig 
er dette en logikk som vil være gjeldende for mye trosopplæring 
og tilbud om å være ministranter som barn. Som rapporter 
om trosopplæring viser, mange er veldig fornøyde, de færreste 
vurderer å gjøre gudstjenester og andre tilbud i menigheten 
til en fast bestanddel av hverdagslivet (Høeg and Trysnes 
2012).  Samtidig er det meget mulig at det å få gode erfaringer 
med å være ministrant som barn kan være tilstrekkelig kristen 
sekundærsosialisering til at de vil fortsette å delta i kirkelige 
overgangsritualer når de selv får barn. 
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For de som kommer fra «kirkeaktive familier» kan det stille seg 
annerledes. Der er foreldrene allerede mer aktive i kirkelig arbeid, 
og gudstjenester inngår som del av hverdagslivet i familien. I 
kirkelige kretser er det ofte litt teologisk uhørt å prioritere eller 
gi oppmerksomhet til disse barna. Det kan komme beskyldninger 
om å forstå menigheten som «kjernemenigheten», og dette er 
det mange som kvier seg for, og dermed gir mange prester og 
andre kirkelig ansatte mest oppmerksomhet til «alle de andre». 
Samtidig, det er trolig fra dette lille mindretallet morgendagens 
medliturger kommer fra. En av menighetene vi studerte i 
prosjektet «Gudstjenester folk vil ha» hadde som ambisjon å 
involvere og rekruttere frivillige fra «de vanlige». Dette er et 
krevende prosjekt som krevde at de måtte bruke masse tid på å 
«jakte etter frivillige». Noen få hadde blitt mer faste frivillige, 
men de fleste hadde ikke vært interessert i å utvide sitt kirkelige 
engasjement.  

Å ønske seg en gudstjeneste uten barn
Et beslektet tema knyttet til barn som ministranter, er hvilke 
signaler det sender til andre frivillige i gudstjenestearbeidet.  Ikke 
lenge etter oppstarten av trosopplæringsreformen var jeg med i 
et arbeid der forskere og ansatte i menigheter satt sammen for å 
drøfte ulike sider ved reformen. De ansatte fortalte entusiastisk 
om hva de hadde opplevd som følge at de at de hadde blitt 
prosjektmenigheter. Noe av det de snakket varmt om var at 
barn i større grad hadde fått liturgiske oppgaver i menighetenes 
gudstjenesteliv, men de hadde opplevd motstand hos en del 
frivillige. En prest fortalte at hun hadde overhørt frivillige på en 
frivillighetsfest: «Det var så deilig på søndag. Det var nesten ingen 
barn der» og en annen hadde sagt «Sist jeg var på gudstjeneste 
fikk jeg nattverd av en eller annen 11 åring»(Johnsen 2008). 

Det finnes makt og hierarkier overalt. Ved at prester utpeker barn 
til å gjøre oppgaver som andre frivillige må vente lenge for å få 
gjøre, kan skape spenninger, og noen ganger sinne selv om det 
sjelden uttales høyt. Få vil si det direkte, men de kan oppleve seg 
tilsidesatt. At de ikke er viktige lenger. Samtidig er det nesten 
umulig å si høyt at de er imot forslag om barn som ministranter. 
For hvem vil vel si at de har noe imot barn i gudstjenesten? 
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Det er nesten ulovlig å si. Det viskes det bare om. Men det å 
miste de faste frivillige kan være en høy pris å betale. I en av 
menighetene med mye dåp som vi studerte i «Gudstjenester folk 
vil ha», sa noen av kirkegjengerne at de ble slitne av at unger 
løp rundt under gudstjenestene. Noen hadde begynt å gå på 
gudstjenester i menigheter andre steder for å få mer plass til 
ettertanke og ikke så enkle prekener (Johnsen under publisering). 
Når barn er medliturger er de som regel veldig konsentrerte 
siden de har oppgaver. Men likevel preger de og familiene deres 
gudstjenesten. Dette er en ønsket utvikling for mange, men det 
kan også være viktig å vurdere hvordan barn som medliturger 
endrer guds-tjenesten for de som ikke er del av barnefamilier. 

Rekruttering til kirkelige utdanninger
Hva så med rekruttering? Kan det å gi barn erfaring som 
ministranter ha noe å bety for rekruttering til kirkelige stillinger? 
En av de som har forsket på rekruttering til kirkelige stillinger, 
og om ungdom som er aktive i kirkelige ungdomsmiljøer kan 
tenkte seg å utdanne seg til prest, kateket, diakon eller kantor, 
er Fredrik Saxegaard. Ungdommene i studien hans sa at de 
satt ekstremt stor pris på de ansatte, på prestene, kateketen og 
ungdomsarbeidere. Ungdommene opplevde at de ansatte brydde 
seg reelt om dem, så dem og gav dem mange muligheter, for 
eksempel som ledere på leir. De var altså svært fornøyd. De følte 
at kirken var et annerledes sted og et fristed. Et fristed fra press 
(Saxegaard 2019).

Men så godt som ingen av ungdommene vurderte å ta utdannelse 
for å bli det samme. De vurderte kirken som et fristed – men 
ikke som et potensielt arbeidssted. De ville jobbe med noe som 
var en jobb. Noe de tenkte på som en jobb. Og de tenkte ikke 
på det de kirkelige ansatte gjorde som en ordentlig jobb. Flere 
lurte på hva de kirkelig ansatte egentlig kunne. Kirkelig ansatte 
får altså til å gjøre kirken til et fristed for unge mennesker, men 
ved å legge så stor vekt på det gjør de også at ungdommene ikke 
vurderer dette som potensielt arbeidsted.  Det skal sies at utvalget 
Saxegaard studerte var på vestkanten i Oslo, og det er mulig at 
ungdom her er mer opptatt av å ha en godt betalt jobb med høy 
anseelse (Saxegaard 2019). Det er likevel ingen grunn til ikke å 
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ta Saxegaards studie alvorlig. Han konkluderer med at dersom 
ungdom skal rekrutters til kirkelige stillinger, må ungdom i større 
grad få et møte med profesjonskunnskapen de ulike kirkelige 
yrkesgruppene besitter. For å være attraktivt som arbeidsted 
nytter det ikke å bare være god på relasjon. Det er også viktig å 
vise at en som prest eller kateket har kunnskaper ungdommene 
kan se opp til og beundre. 

Hvert år omtrent er jeg med på mottaket av nye teologistudenter. 
Da får jeg høre en del av fortellingene om hvorfor de valgte 
teologistudiet. I år var det et stort kull, mer enn 25 møtte opp. 
Egentlig bør noen forske på disse nye kullene med teologi-
studenter for å finne ut hvordan en kan rekruttere til kirkelige 
stillinger. Studentene sier både at relasjon er viktig – og de sier 
at de vil ha kunnskap. Det vil kjenne på kroppen hva det vil si 
å være prest. De vil ha dogmatikk og bibelkunnskap. I dybden 
og ordentlig. Muligens er det slik at det som kan gjøre kirken 
og kirkelige stillinger interessante, er at vi i større grad byr på 
mer av den kunnskapen som ikke er allmennkunnskap, men 
spesialkunnskap? Gå bakenfor det barn lærer på skolen. Mer 
avansert om gudstjenesten enn hvilke deler den har og at kyrie 
betyr «Herre miskunne deg». Å være ministrant kan sette barn 
og ungdom i kontakt med kirkelig ansattes, og spesielt presters 
profesjonskunnskap, både ferdigheter og kunnskaper. Spørsmålet 
er om barn og ungdom innvies i kunnskapene som ligger til grunn 
for gudstjenesten, både liturgisk, homiletisk og kirkemusikalsk. 
For at gode erfaringer av å være ministrant som barn skal kunne 
fungere rekrutterende, tror jeg det er viktig at barna ikke bare får 
vite hva en skal gjøre, men hvorfor de gjør det de gjør og hva det 
betyr. Jeg tror ikke vi trenger å være så engstelige for at det blir 
kjedelig, selv om det nok er helt nødvendig å gjøre noe annet enn 
å holde tettpakkede forelesninger. 
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- Hva er din faglige bakgrunn?

- Jeg har min faglige bakgrunn fra Universitetet i Oslo. I tillegg til 
studier på TF har jeg tatt psykologi og litteraturvitenskap. 

- Hva jobbet du med før du begynte her?

- Før jeg begynte på TF jobbet jeg på Det praktisk-teologiske 
seminar (PTS), og før det jobbet jeg som prest. 

- Hva jobber du med nå?

- På forskningssiden har jeg nettopp avsluttet et større forsknings-
prosjekt finansiert av Kirkerådet kalt «Sted, rom og praksis. 
Gudstjenester folk vil ha». Det var spennende. Nå holder jeg på 
med ett bidrag til The Wiley Blackwell Companion to Theology 
and Qualitative Research, som er en bok der over 50 forskere 
skriver om teologi og kvalitativ metode. 

På utdanningssiden er jeg nettopp ferdig med undervisningen 
på emnet «Levd religion i Norge», som samler studenter fra 
alle programmene på TF, og på emnet Praktisk teologi med 
menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse, som er for 
teologistudenter som er ute i sin første menighetspraksis. Begge 
deler har vært veldig fint og lærerikt.  

 - Hva engasjerer deg mest innen fagfeltet ditt?

- Jeg synes spørsmål om metode og kunnskap er engasjerende. 
Jeg holder på med en del prosjekter der jeg undersøker egen og 
andres forskning, og synes det er interessant å finne ut hva som 
er god forskning – og hva som er god empirisk praktisk-teologisk 
forskning. 

-Hva legger du i god teologi?

- Jeg er vel i utgangspunktet kritisk til å betegne noe som god, og 
dermed noe annet som dårlig teologi. Ofte brukes det om de 
en deler oppfatninger eller meninger med. Selv tror jeg det er 
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viktigere å ha en transparent teologi. En god teologi er en teologi 
som gjør rede for sine forutsetninger og som det er mulig å gå 
etter i sømmene. 

- På hvilken måte kan din forskning være viktig for prester som 
arbeider i Den norske kirke?

- Det prester gjør er noe av det jeg bruker mye av tiden min på 
å studere, og jeg synes det er superspennende å studere både 
trosopplæring, gudstjenester og prekener. Så jeg håper i grunnen 
at det meste jeg forsker på kan være relevant for prester. 


