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     Konfirmantsjokket   

Konfirmasjonstida nærmer seg med stormskritt! I dette nummeret 
ønsket vi å få høre refleksjoner og erfaringer fra dere om en av de 
veldig viktige arbeidsoppgavene våre, som vi ofte ikke snakker så 
mye om. 

For veldig mange er konfirmasjonstida det første møtet vårt med 
kirka etter dåpen, og denne tida har stor betydning for hvordan vi 
oppfatter kirka vår - som raus og leken, som trang og traust, som 
en autoritet som lærer oss om dogmer, eller som et trygt rom å 
utforske eksistensielle spørsmål i. 

Hva vil vi gi konfirmantene våre gjennom konfirmanttida? Hva får 
vi selv tilbake? 

Først tar prest i Grorud menighet, Einar Østerhagen, oss med inn
i noe som veldig mange har hatt en bratt læringskurve på i det siste 
året: nettbasert konfirmantarbeid. Men det blir jo ikke bra bare det
er digitalt - hvordan lager vi egentlig gode digitale konfirmant-
opplegg? I Bragernes menighet i Drammen har Sol Vråle, Per Erik
Brodal og Jørn Fevang utviklet et liturgisk orientert konfirmant-
opplegg, som de beskriver i teksten «Og der lot de synge messe…», 
et konfirmantopplegg de for øvrig også har utgitt bok om (2020). 

En bok det er vanskelig å overvurdere betydningen av i norsk 
kultur, er Luthers Lille katekisme. Med reformasjonen ble 
konfirmasjonsundervisning ensbetydende med katekisme-
undervisning. Hans Nielsen Hauge, som vi feirer 250-årsjubileum 
for i disse dager, resiterte trolig katekismens fraser på sine 
vandringer. Den 500 år gamle katekismetradisjonen er også en 
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levende del av dagens landskap. I artikkelen «Frykt mitt barn den 
sanne Gud», gir Richard Svane, sokneprest i Kåfjord, et innblikk i 
hvordan katekismeundervisning fungerer i vår egen tid. 

De nevnte tilnærmingene er ulike, men felles for dem er at 
undervisningstiden spres ut over et langt tidsrom. Men leir-
konfirmasjon komprimerer konfirmasjonstiden til rundt en uke. 
Leirsjef Kristin Skjøtskift har kompetanse på nettopp dette, og 
tegner opp leirlivets gleder og utfordringer i stykket «Leirmagi». 

Denne buketten eksempler avrundes med et intervju med 
Ragnfrid Granerud, kateket i Hamar og Vang, som reflekterer 
rundt konfirmasjonsarbeidets hensikt uansett form. Den skal ikke 
være et supplement til resten av livet, den skal derimot vise at 
«Livet henger sammen»!

De neste to bidragene representerer akademiske blikk på 
konfirmasjonsarbeidet. Sammen med Eva Kirkemo, Solveig 
Julie Mysen og Mathias Gillebo, presenterer førsteamanuensis 
Elisabeth Tveito Johnsen (TF) først tre moderne konfirmant-
opplegg med kritisk blikk i teksten «Fra katekisme til liberal 
pietisme». Dernest spør professor Jone Salomonsen (TF), 
i teksten «Mellom Baal og Jesus?», hvordan vi bør forstå 
konfirmasjon i dagens folkekirkelige sammenheng. Hvor kirkelig 
er egentlig konfirmasjonsriten?

Etter konfirmasjonen fortsetter ungdommene sin ferd gjennom 
livet – vil de fortsette å engasjere seg i kirkelig arbeid? Mange 
steder er konfirmasjonstiden en viktig rekrutteringsarena 
for senere kirkelige lederoppgaver. Den siste teksten i denne 
magasindelen er et intervju med Hans Martin Vilberg, daglig 
leder i KFUK-KFUM Innlandet. Med dette utblikket på tiden 
«Etter konfirmanttiden» avsluttes også denne magasindelen. 
 God lesning!

Marte Holm Simonsen og Halvard Johannessen
nummerredaktører



 
 

 
 

Nye medlemmer i PF får 4400%%  rraabbaatttt!! 
teoLOgene gir NNK GGRRAATTIISS til nye 

medlemmer 

Kampanjetilbud på NNK!  
 

Tilbudet gjelder årsabonnement på NNK for nye fagforeningsmedlemmer i 2021. 
For å benytte deg av tilbudet, kontakt din fagforening og NNK på  

nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no  
 
 



Utlysning
Olavstipend 2022

Olavstipendet ble opprettet i 1993 «for å øke kunnskapen 
om kirkens rolle i samfunnet, og for å styrke kirkens 

kompetanse til å løse dens oppgaver.» 

Stipendet tildeles fortrinnsvis menighetsprester 
med minst 3 års sammenhengende prestetjeneste.    

  
Olavstipendet er på kr 100 000,-. 

I tillegg kommer permisjon med lønn i 12 måneder. 
Stipendet kan deles på flere mottakere.

Olavstipendet for 2022
Bispemøtet ønsker velkommen søknader innen alle 

praktisk-kirkelige eller teologiske temaområder. 
Vi imøteser særlig prosjekter som tematiserer 

Kirkens nærvær gjennom digitale medier i koronaens tid.

For mer informasjon om temaområde, 
søkeprosedyre og betingelser, se kirken.no/bm. 

Alle som sender inn idéskisse/prosjektskisse innen 
1.mai 2021 vil få veiledning til utarbeidelse av 

prosjektbeskrivelse og stipendsøknad.

Endelig søknadsfrist er 1. august 2021. 
Det er ikke et vilkår å ha sendt inn foreløpig 

idéskisse/prosjektskisse innen 1.mai.
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7Einar Østerhagen
prest / kapellan Grorud menighet
eo686@kirken.no

     Hvordan kan vi lage god digital   

     konfirmantundervisning?   

I løpet av det siste året har mange av oss blitt utfordret på en del 
problemstillinger som har vært ukjent og upløyd mark knyttet til 
konfirmantundervisningen.  
 
Uforutsigbarheten i smittesituasjonen har gjort at vi har måtte 
tenke konfirmantundervisning på andre måter enn det vi tidligere 
har drevet med. Mange menigheter har blitt flinke på å lage 
digitalt innhold som gudstjenester, andakter og små filmsnutter. 
Men hvordan kan vi lage god digital konfirmantundervisning? 
Hva er egentlig god digital konfirmantundervisning? Hvilke 
digitale løsninger er det lurt å velge og hvilke problemstillinger 
møter vi?

Noen forutsetninger for min refleksjon
Jeg jobber som prest/kapellan i Grorud menighet hvor jeg er 
hovedansvarlig for konfirmantarbeidet. Jeg jobber tett med gode 
kolleger, og vi er vanligvis tre ansatte (trosopplæringsansvarlig, 
en annen prest og meg) som samarbeider om konfirmantunder-
visningen. Undervisningen er organisert i ulike konfirmantlinjer 
(SportY, Ten Sing og Spor av tro), men vi har fraveket noe 
fra dette både på fjorårets kull og årets kull grunnet korona. 
Kullet i fjor var på overkant av 50 konfirmanter, mens årets kull 
er i underkant av 50 konfirmanter. Vi har en god gjeng med 
tidligere konfirmanter som har/går lederkurs, og som bidrar som 
konfirmantledere. 
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Problemstillinger i møte med digitale løsninger i 
konfirmantundervisningen
Konfirmantundervisning handler ikke bare om at konfirmantene 
skal tilegne seg kunnskap. Det skjer mye i interaksjonen mellom 
konfirmantene, mellom dem og oss som undervisere, og i om-
gangen med de redskapene vi bruker i undervisningen. Denne 
interaksjonen blir viktig å prøve å bevare også når undervisningen 
må flyttes fra fysiske rom til digitale flater. 

En viktig del av konfirmanttiden er de ulike relasjonene som 
etableres mellom konfirmantene og konfirmantledere, og 
konfirmantene seg imellom. En-til-en samtaler er nyttige for å bli 
kjent med konfirmantene, og dette kan fungere godt digitalt. Det 
var i alle fall opplevelsen da vi gjennomførte oppstartssamtaler 
med konfirmantene våre over Zoom. 
 
Relasjonsbyggingen mellom konfirmantene opplevdes 
vanskeligere å legge til rette for digitalt. De små uformelle 
samtalene, hvor bekjentskap og vennskap dannes, som kan 
være så viktige for konfirmantene og som de også har en tydelig 
forventing om når de starter som konfirmanter, kan nesten bli 
helt borte digitalt. I alle fall når gruppestørrelsen blir så stor at 
det skaper begrensninger i hvordan man kan legge opp opplegget. 
Det kan være krevende å føre gode samtaler digitalt med store 
grupper, og terskelen for å melde seg for å si noe kan nok oppleves 
som høyere. Hvordan kan vi være med å motvirke dette og bidra 
til at konfirmantene blir trygge på det digitale rommet?

Gruppestørrelse er en problemstilling som også gjelder for fysiske 
samlinger. Antall konfirmanter på en gruppe handler om størrelse 
på konfirmantkull, tilgang på ressurser og tidsbruk. Har man i 
utgangspunktet et konfirmantopplegg som er lagt opp med store 
fellessamlinger med få ansatte å spille på, er det ikke like enkelt å 
legge om opplegget for å ha samlinger med færre konfirmanter.  
 
Må man først ha samlingene digitalt, vil det gjerne lønne seg 
å dele konfirmantene opp i mindre grupper. Det er enklere å 
få konfirmantene i tale når det er færre til stede. Har man ikke 
mulighet til å spre undervisningen over flere tidspunkt, kan en 
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bruke løsninger for smågrupper som finnes blant annet i Zoom 
og Teams. Dette forutsetter at man har flere ansattressurser 
eller frivillige konfirmantledere å spille på, men jeg tror utbyttet 
av å dele opp gruppene i smågrupper vil være bedre enn å kun 
ha undervisning i full gruppe. Undervisningen kan legges opp 
med noe felles først og så smågrupper. Valg av metodikk for 
undervisningen er et viktig punkt, ikke alt lar seg nødvendigvis 
overføre fra fysisk til digital undervisning, og å gjennomføre 
lengre forelesninger digitalt kan være mer krevende enn fysisk.  
 
Det kan være lurt å tenke over hvor mange digitale redskaper det 
blir brukt i løpet av en samling. Hjelpemidler som «Kahoot» og 
«Mentimeter» kan være gode for å engasjere konfirmantene, men 
kan også vanskeliggjøre undervisningen dersom konfirmantene 
må delta både i det digitale rommet og spillplattformen samtidig. 
Det er også viktig å ha en refleksjon over ikke bare hvilke 
hjelpemidler vi bruker, men også hva formålet ved bruken er. 
Dette gjelder også ved fysisk undervisning. Stilles for eksempel 
spørsmålene på en måte som bare etterspør korrekte svar/for å 
sjekke om konfirmantene har fått med seg det vi vil de skal lære, 
eller kan de være med å skape videre refleksjon og samtale? 

Det er også verdt å være oppmerksom på konfirmantenes 
hjemmesituasjon når undervisningen gjennomføres digitalt. 
Det er ikke sikkert alle har mulighet til å sitte på et eget rom, 
hvor de opplever at de kan delta uobservert. Kanskje sitter de 
i stua med hele familien lyttende i bakgrunnen, eller deltar 
de på undervisningen mens de henger ute med venner? Dette 
gjør noe med både oppmerksomheten og deltakelsen fra den 
enkelte konfirmant. Noen ganger kan også ting komme frem i 
undervisningen som er utfordrende for den enkelte, hvordan 
fanger vi opp dette når vi ikke kan gå bort til den enkelte etter 
samlingen eller de kan enkelt komme bort til oss? Det utfordrer 
oss på å være tilgjengelig for ungdommene på en helt annen måte, 
og ha en ekstra varhet.  
 
Denne varheten utfordres vi på når vi kan oppleve at 
konfirmantene ikke ønsker å ha på kamera. Da blir det både 
vanskelig å fange opp disse tingene, og å vite om de følger med 
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i det hele tatt. Vi kan ikke tvinge konfirmantene til å ha på 
kamera, men det kan være lurt å jobbe med å etablere det digitale 
undervisningsrommet som et trygt sted hvor de nettopp kan 
vise hvem de er. Dette er ikke noe vi får til umiddelbart, det er 
avhengig av gruppedynamikk, hvor godt konfirmantene kjenner 
hverandre osv. Kanskje kan denne tryggheten etableres over tid 
gjennom ulike aktiviteter som gjør at de må skru på kamera? 
Om det ikke er mulig å få konfirmantene til å ha på kamera, er 
et godt tips å få de til å bruke reaksjoner slik at man får en viss 
fornemmelse av at de henger med. 

Eksempel fra egen menighet
Bruk av digitale løsninger i konfirmantundervisningen trenger 
ikke å forutsette fellesundervisning digitalt, men kan gjøres i 
kombinasjon med fysisk oppmøte på ubemannede stasjoner 
utendørs. Min observasjon er at dette er noe som allerede gjøres 
av mange menigheter. Da samfunnet stengte ned i fjor, måtte 
vi snu oss rundt raskt for å tenke hvordan vi kunne legge opp 
undervisningen om påsken for konfirmantene. Valget falt da 
på å lage noen plakater med «QR-kode» for tre av dagene i 
påsken, hvor konfirmantene kom inn på menighetens nettside 
hvor det lå et ferdig opplegg de kunne gjøre. Opplegget var en 
kombinasjon av videoer, enkle praktiske oppgaver/spørsmål 
og noen utfordringer. Her vil jeg trekke frem fjorårets trend 
med å lage moderne rekonstruksjoner av bilder/fortellinger. 
Eksempelvis utfordret vi konfirmantene til å lage et bilde knyttet 
til palmesøndag og fikk tilsendt tolkninger av «Jesus på sykkel», 
bruk av hele familien som statister i inntoget til Jerusalem osv. 

I etterkant av påsken arrangerte vi Kahoot digitalt hvor vi både 
hadde påskerelaterte spørsmål, men også andre kategorier 
som «Bibel eller bullshit». Det var da viktig for oss å ikke bare 
«sjekke» hva de hadde fått med seg, men vekke nysgjerrighet i 
møte med blant annet bibeltekstene. Slik forholdene er i Oslo 
denne påsken også, vil vi sannsynligvis ta frem igjen QR-kode 
opplegget og jobbe videre med det, og kanskje også lage det på en 
slik måte at også andre i menigheten som går forbi kirkene våre 
kan få noe ut av det også. 
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Digital egenhet? 
Enkelte temaer som berøres i løpet av konfirmanttiden kan 
ikke like enkelt overføres til digital konfirmantundervisning. Et 
eksempel på dette kan være undervisning om kirkerommet. En 
viktig forutsetning for å kunne legge til rette for god læring om 
kirkerommet forutsetter å være fysisk til stede i rommet. Det er 
vanskelig å oppleve kirkerommet digitalt. Det vil være mulig å 
gjennomføre en digital vandring i kirkerommet, men det vil ikke 
være det samme som å oppleve det fysisk sammen. 

Det å jobbe med bibeltekster kan oppleves enklere da det ikke 
forutsetter så mye mer enn at man har teksten tilgjengelig. Det 
betyr i prinsippet at det kan gjøres likt fysisk og digitalt. Det blir 
likevel viktig å jobbe med å skape det trygge rommet slik at det er 
mulig å få til en dialog og refleksjon med konfirmantene. 

Et annet viktig perspektiv å reflektere over er konfirmantens 
erfaring av gudstjenestefellesskapet. Det er vanskelig å oppleve 
praksisfellesskapet «gudstjenesten», når den kun foregår digitalt. 
Selv om man har sett en gudstjeneste på Youtube/Facebook, 
har konfirmantene i liten grad deltatt på gudstjeneste slik de 
ville gjort om de hadde vært til stede i kirkerommet. Det er 
vanskelig å legge til rette for at konfirmantene kan tenne lys, 
motta nattverd osv. når alt skjer digitalt. Opplevelsen av å være 
en del av et fellesskap blir også mindre når konfirmantene heller 
ikke nødvendigvis ser gudstjenesten samtidig med resten av 
menigheten.  

Oppsummert er det mange utfordringer ved digital konfirmant-
undervisning, men det blir da viktig å prøve å legge til rette for 
atkonfirmantene får et best mulig utbytte likevel. 





13Sol T. Vråle
kateket i Bragernes 
sv455@kirken.no

Jørn Fevang
kantor i Bragernes
jf668@kirken.no 

Per Erik K. Brodal
prest i Bragernes 
pb887@kirken.no 

     «Og der lot de synge messe …» 
     Konfirmanttid, liturgi og musikk 

En kort presentasjon av boka og arbeidet
Innledning
I 2019 ble vi utfordret av Musikkforlagene/Lyche til å skrive 
en bok om konfirmantopplegget vi gjennomfører i Bragernes 
menighet. Denne boka, som bærer samme tittel som denne 
artikkelen, kunne også vært kalt «Back to basic» i den forstand 
at den er et stort erfaringsnotat fra et konfirmantarbeid som tar 
utgangspunkt i kirkens sentrum: Messen som navet i verden. 
Kirken lever gjennom de tusener av liturgiske tjenester som feires 
over hele verden hver uke.  

På en måte kan vi si prosjektet ble til mens vi gikk, men samtidig 
var det allerede fra starten klart at messefeiringen var startpunkt 
og sluttpunkt. Med andre ord: Ingen revolusjonerende innfalls-
vinkel, men muligens noe radikal likevel, siden den så sterkt 
er knyttet opp til liturgi og tradisjon. Vi synes tittelen fra Olav 
Trygvassons saga, kapittel 47, «Og der lot de synge messe» er 
dekkende for arbeidet vårt: liturgi og musikk som sentralpunkt 
for kirkens liv. 
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Vi som har skrevet ned erfaringene er kateket, kantor og 
prest, men også andre yrkesgrupper og frivillige – ikke minst 
ungdomsledere – i Bragernes menighet har vært viktige for 
utvikling av prosjektet. Dette har hele veien vært et tydelig 
tverrfaglig prosjekt. 

Bragernes menighet er en bymenighet med cirka 8.000 
medlemmer. Bragernes kirke er hovedkirke i Drammen. 
Menigheten og gudstjenestelivet preges av et rikt liturgisk liv og 
stor kirkemusikalsk virksomhet med flere kor. Konfirmantkullet 
i menigheten har de siste årene ligget på mellom 50 og 70 
konfirmanter. Prosentandelen som velger kirkelig konfirmasjon er 
generelt høy. 

Erfaringene som er nedskrevet i boka strekker seg over en liten 
10-årsperiode fra 2011 til 2020. Vi ønsker å føre konfirmantene 
inn i tradisjonen, slik at de kan være med og fornye den. Vi er 
opptatt av at det de møter i konfirmanttiden gjenspeiler det 
de vil møte når de oppsøker kirken ved andre anledninger. 
Ikke minst er det viktig at de liturgiske uttrykkene de møter i 
konfirmanttiden skaper gjenkjennelse i møte med menighetens 
gudstjenesteliv. Derfor er det viktig at konfirmanttiden ikke blir 
en satellitt løsrevet fra lokalkirkens øvrige liv. Gjennom dette er 
det også viktig at konfirmantene opplever at de blir sett og at de 
tas på alvor.

Liturgireform og ny salmebok
Som nevnt bygger boka på erfaringer fra 2011 og fram til i dag. 
Dette tidsrommet er sammenfallende med kirkens arbeid med 
liturgireform og ny salmebok. Det har derfor vært viktig for 
oss å ha dette som et utgangspunkt: Konfirmantene skal lære 
seg å bli kjent med messens ordo og ulike musikalske serier 
knyttet til reformen. På samme måte er det viktig å gi dem en 
slags salmekanon de kan kjenne seg hjemme i. Boka inneholder 
konkrete tanker om og hjelp til dette. Det slår oss at konfirmanter 
faktisk kjenner igjen en god del salmer, særlig de som kan knyttes 
til jul, når de blir minnet om dem. 
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En leiruke som utgangspunkt
I Bragernes menighet starter konfirmantarbeidet med en ukes 
leir. Boka presenterer et fullstendig leiropplegg der hver dag har 
sine spesifikke temaer og der det er en rekke mindre (liturgiske) 
gudstjenester gjennom dagen. Uka avsluttes med ukas første dag, 
søndagen, hvor vi feirer høymesse i en stavkirke nær leirstedet. 
På denne måten får vi en god start på konfirmantåret, hvor 
vi blir kjent med hverandre, møter alle de store temaene for 
konfirmanttiden og praktiserer tro. På mange måter kan man si at 
det å være sammen over flere dager på leir, er å leve ut en kristen 
kommunitetstenkning. 

Når leiren varer en hel uke gir det oss altså mulighet til å 
gjennomgå et rikt spekter av emner innen liturgi, diakoni og 
musikk. Konfirmantene gis en mulighet til å se hvor bredt kirkens 
engasjement er i samfunnet og hvor sentral den kristne tro er i vår 
kultur. 

På leiren har hver dag et bibelvers som benyttes gjennom dagen 
og uka. Vi fant ut at dersom disse bibelversene synges, læres 
de lettere. Dessuten understreker det at evangeliet er klang og 
at disse tekstene tilføres nye og rikere dimensjoner dersom de 
kan synges. I løpet av leirene ble det derfor skrevet musikk til 
alle disse tekstene. Disse «omkvedene» er tenkt som meditative 
sanger som kan synges flere ganger etter hverandre, og de er 
lagt i et relativt lavt toneleie slik at også gutter i stemmeskiftet 
kan synge med. Noen av sangene har også resitativiske vers, 
diskanter for sang eller fløyte, alt etter hva slags ressurser man 
har med.  Sangene er skrevet for klaver, og/eller gitar og orgel. I 
boken finnes melodinoter med besifring og fullt utskrevet partitur 
til alle sangene. Vi har også hatt «komponistverksteder» der 
konfirmanter har fått være med å skrive musikk. Boka har et slikt 
eksempel i form av et kyrie. 

Her har konfirmantene tolket hva kyrieropet inneholder: 

Kyrie eleison, Gud, bry deg om oss 
Kriste eleison, Jesus Kristus hjelp oss 
Kyrie eleison, Hellig Ånd, kom til oss
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Det er fint å se hvordan konfirmantene får et eieforhold til det de 
har vært med og lage. De får også et forhold til at det faktisk er 
mennesker som har skrevet all annen musikk.

Dagen på leir har som nevnt mange liturgiske samlinger. 
Vi begynner alle disse samlingene med å tenne Kristuslyset 
(påskelyset) mens den som leder samlingen sier I Faderens og 
Sønnens og Den hellige ånds navn og tegner korstegnet over 
konfirmantene. Konfirmantene tegner seg også selv med korsets 
tegn. 

Et lite glimt fra en av de liturgiske samlingene på leir, kan være 
fra kveldsmessen den dagen vi har nattverd som tema. Da er det 
det provisoriske kirkerommet vi benytter gjennom hele leiruka 
klargjort med ikoner, levende lys og et lavt alterbord. Alt øvrig 
lys er slått av. Konfirmantene slippes puljevis inn, mens det 
improviseres på pianoet over melodiene til bibelversene de har 
lært så langt i uka. Røkelseskaret er tent og det legges på forsiktig 
med røkelse. Etter en salme, bibeltekst og en kort tekstmeditasjon 
over Jesaja kapittel 6, får de et møte med Te Deum som nattverd-
bønn. Under utdelingen synger vi bibelversene, litt på samme 
måte som en synger taizé-sanger. Etter velsignelsen og «Den dag 
du gav oss er til ende», bærer det av gårde til tannpuss og senga.

I boka har vi også med dagsplaner og opplegget for tema-
samlingene på leir, samt dagsplaner. Det er også et eksempel 
på konfirmantplan for hele konfirmantåret, opplegg for påske-
vandring, partitur for Te Deum som nattverdbønn, opplegg for 
fortellerkveld og tjenesteagende for konfirmasjonsmessen.

Vi håper dette stoffet kan inspirere andre til å arbeide med denne 
tematikken og utarbeide egne opplegg tilpasset lokale forhold.

Litt om tverrfaglig samarbeid
Konfirmantundervisningen er avhengig av godt tverrfaglig 
samarbeid. Tverrfagligheten bunner i en helhetlig tenkning om 
trosopplæring som menighetens arbeid. For å drive konfirmant-
arbeidet tverrfaglig på den måten vi gjør det, er man helt avhengig 
av at dette støttes av menighetsråd, prost og kirkeverge og at 
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det prioriteres ressurser til dette. Tverrfagligheten handler om at 
konfirmantåret både planlegges og gjennomføres i fellesskap – 
med ansatte fra ulike yrkesgrupper og i samarbeid med frivillige, 
ikke minst ungdomsledere.

Konkret betyr dette at flere yrkesgrupper (kateket, kantor, 
prest og diakon) setter av relativt mye tid gjennom året til 
konfirmantarbeidet. Ikke minst gjelder dette konfirmantleir. 
Tverrfaglig samarbeid beriker konfirmantarbeidet og lar 
konfirmantene treffe flest mulig av menighetens ansatte.  Dette 
er viktig relasjonsbygging som skaper trygghet og tillit både 
gjennom konfirmantåret og videre. Samtidig gir dette tverrfaglige 
samarbeidet gode ringvirkninger til det øvrige arbeidet i 
menigheten. 

Gudstjeneste og ministranttjeneste i 
lokalmenigheten etter leir
Gjennom konfirmanttiden deltar konfirmantene på minimum åtte 
gudstjenester. I praksis deltar alle konfirmantene på flere, blant 
annet fordi vi har gudstjenester på leir som ikke regnes inn i de 
obligatoriske.

For oss er gudstjenestedeltakelse en helt sentral del av konfirmant-
tiden. Vi legger stor vekt på dette, både når det gjelder å gjøre 
konfirmantene kjent med gudstjenesten og når det gjelder å øve 
med konfirmantene før gudstjenester de skal medvirke i.

Etter leir presenteres konfirmantene i en høymesse. Hver 
konfirmant er ministrant (medhjelper) i én gudstjeneste på høsten 
og én på våren. I begynnelsen av konfirmanttiden gjennomgår 
vi hvilke oppgaver ministrantene kan ha. Ministrantene møter 
én time før gudstjenesten begynner, slik at vi får gjennomgått 
og øvd på oppgavene de skal ha. Dette er helt avgjørende for at 
konfirmantene skal oppleve det som trygt.  Dette er et tidkrevende, 
men viktig arbeid som vi ønsker å prioritere. Vi er også opptatte av 
å formidle at ministranttjenesten ikke skal være prestasjon, men 
en naturlig måte å delta i gudstjenesten. Dette betyr også at det 
skal være rom for å gjøre feil.
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Konfirmantene gir tilbakemelding om at de synes det er fint å 
ha oppgaver i gudstjenesten og synes det er hyggelig at mange 
av de øvrige deltakerne i gudstjenesten gir dem positive tilbake-
meldinger. 

Vår erfaring er at ministranttjenesten er blitt en viktig tjeneste 
for menigheten og det fører konfirmantene inn i gudstjenesten 
på en god måte. Det gir gudstjenesten et større perspektiv på 
tvers av generasjoner og gjør at flere finner sin naturlige plass i 
gudstjenesten.

Litt mer om salmeboka
For oss har det vært et viktig poeng å bruke salmeboka som bok 
og gi et innblikk i at den inneholder et stort spekter av tros-
erfaringer gjennom århundrene.

Når konfirmantene sitter med salmeboka og blar i den, får de en 
større følelse av at dette handler om mer enn enkeltsalmer. De 
blir vant med å bruke salmeboka og finne fram i den. Dette er 
en kompetanse de umiddelbart vil få bruk for når de kommer til 
gudstjeneste i kirken. På bakgrunn av dette har vi valgt å bruke 
salmebok framfor skjerm.

Vi har vurdert å gi salmebøker til konfirmantene, men har ikke 
gjennomført dette ennå på grunn av økonomi. Vi oppfordrer 
konfirmantene til å ønske seg salmebok til konfirmasjonen. 

Vår erfaring er at konfirmantene ikke er bundet av alder og stil på 
det som synges. Det er ikke alltid det enkleste som slår an. Vi er 
opptatt av at konfirmantene skal møte en bredde i salmeutvalget 
og at dette samtidig er salmer de kommer til å møte igjen i løpet 
av året. Vi har derfor valgt å holde oss til salmeboka og presentere 
kjernesalmer som brukes i lokalmenigheten. 

Vi er opptatt av at det ikke finnes «gammel og ny» musikk, men 
at alt som klinger i rommet er nytt. Det er derfor en bevisst 
prioritering hos oss at kantor både deltar på leir og flest mulig av 
samlingene gjennom året.
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Plan for konfirmanttiden
Den lokale planen for konfirmanttiden er en del av menighetens 
trosopplæringsplan. Vårt opplegg har utviklet seg over tid, men 
har nå funnet en form vi har benyttet i flere år.

Vi får tilbakemelding fra konfirmanter og foreldre om at de trives 
på leir og opplegget vi gjennomfører både på leir og gjennom året. 
Den høye oppslutningen om konfirmanttiden lokalt tolker vi også 
som at vi er på sporet av et godt opplegg.

Vår erfaring er at det er en god investering å begynne konfirmant-
året med en uke på leir sammen og prioritere mye ressurser til 
leiren. Dette gir gode ringvirkninger for resten av året og er en 
basis for alt annet som skjer gjennom konfirmantåret. Resten 
av året møtes konfirmantene til samlinger en til to ganger i 
måneden. 

Avslutning
«Og der lot de synge messe» er altså nedskrevne erfaringer om 
et konfirmantopplegg som vi mener fører unge mennesker inn i 
kirkens liturgiske liv på en god måte. I liturgien, messen, salmene 
og den kristne trospraksisen ligger en skatt som vi ønsker å gi 
videre til konfirmantene, slik at de kan ta den i bruk. Det er 
mange aktører i samfunnet som er gode på underholdning og 
andre «kule» tilbud til ungdom, men i messen, liturgien, salmene 
og tradisjonen har vi som kirke noe helt unikt å gi konfirmantene 
– noe å ta med seg for resten av livet. Hensikten med boka og 
denne artikkelen er å gi noe av vår egen visjon videre til andre 
som arbeider i det samme landskapet. 

Foredraget om temaet, som ble holdt på 
Trosopplæringskonferansen 2020, kan sees her: 
https://youtu.be/hHmePr4gYao
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     «Frykt mitt barn den sanne Gud» 
     Katekismeundervisning i Nord-Troms

I Nord-Troms holder menighetene fortsatt fast på den gamle 
overhøringstradisjonen hvor konfirmantene skal redegjøre for 
innholdet i Martin Luthers lille katekisme. Selve overhøringen 
foregår på en egen katekismegudstjeneste som for mange er et lite 
høydepunkt i dagene før den store konfirmasjonsdagen. Alles øyne 
er rettet på konfirmantene som sitter på stolene sine langs midt-
skipet, fremme ved lese pulten står presten og det hviler en viss 
spenning i luften, har de unge lovende lært seg fadervår, budene 
og trosbekjennelsen?

I de samiske områdene var det viktig å kunne katekismen. 
Det hvilte et stort ansvar på konfirmanten, nåde den som ikke 
kunne svare for seg, det ville bringe stor skam over resten av 
familien. Det er ikke udelte positive erfaringer knyttet til selve 
overhøringsdagen, for mange må det ha fortonet seg som en 
nervepirrende situasjon, konfirmantene skulle kunne sitt fadervår. 
I dag tenker vi kanskje at pedagogikken med å pugge på leksen er 
utdatert, det er ikke slik læring foregår i dag, samtidig vet vi også 
at kirken har en lang tradisjon med pugging salmer og bibelvers.

Kirkene i Nord-Troms har også gått gjennom en hard fornorsk-
ningsprosess, lovene som regulerte læreplanene, også for kirkens 
dåpsopplæring, satte strenge begrensinger for utøvelsen av det 
kvenske og samiske språket. Samtidig har det alltid eksistert 
en katekisme på samisk som også har blitt tatt i bruk. Som ung 
prest har jeg hatt glede av å eie denne katekismen og lære meg 
deler av innholdet i denne. Ordene og uttrykkene fra katekismen 
er livsviktige ressurser som vi bør kunne for å imøtekomme den 
eldre generasjonen og deres åndelige språk, de kunne jo tross alt 
katekismen utenat.
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Det er særlig den læstadianske bevegelsen som har bidratt til 
å holde katekismetradisjonen levende i Nord-Troms. Foreldre 
og lærere har gjort et iherdig arbeid i hjemmene og på tirsdags-
kolene for at barna skal opparbeide seg en grunnleggende 
forståelse for kirkens læretradisjoner. Erik L. Pontoppidans 
katekismeforklaring har nok satt uutslettelige spor i de unge 
barnesinnene, særlig der hvor vi møter den nidkjære Gud som 
straffer synden. Pontoppidan vet å sitere 2 Mos 20: 5, 6 «Jeg, 
Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som straffer fedrenes synder 
på barna i tredje og fjerde ledd av dem som hater meg. Men mot 
dem som elsker meg og holder mine bud, gjør jeg godt i tusen 
ledd.»

I dagens konfirmasjonsundervisning bruker vi katekismen mer 
som et referanseverk til det som skjer i gudstjenesten. For mange 
unge i Nord-Troms er det for eksempel slik at nattverden er en 
handling som de deltar i for første gang ved konfirmasjonen. Det 
er kanskje delte holdninger til dette i dag, alt etter som om man 
har foreldre som bor i de større byene slik som Alta eller Tromsø, 
men jevnt over er det slik at konfirmasjonsdagen er den store 
nattverdsdagen. Hva passer vel da bedre enn å gi konfirmantene 
en grundig opplæring i katekismens sakramentslære?

Katekismen kan også forstås som en bønne- og meditasjonsbok. 
Det er også slik at man benytter seg av ulike utgaver av 
katekismen; enkelte katekismer kommer med forklaringer, slik 
som hos Pontoppidan eller Laace, mens andre igjen benytter 
seg av Luthers katekisme. Konfirmantene som kommer til 
undervisning har gjerne foreldre eller besteforeldre med en 
katekisme i bokhyllen, og dersom de kom til kirken for å få 
utdelt 6-årsboken ville de også fått en liten utgave av katekismen 
samtidig, noe som igjen viser at katekismens 500 år lange 
tradisjon fortsatt blir ivaretatt.

Katekismeundervisningen i Kåfjord skjer på den måten at den 
brukes side om side med en moderne undervisningsmetode. Jeg 
benytter undervisningsopplegget Delta Konfirmant fra IKO-
forlaget, og kombinerer den med undervisning i katekismen. 
Vi har valgt dette konfirmasjonsopplegget fordi det har en 
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gjenkjennelsesverdi og positiv klangbunn hos foreldrene. Under-
visningsopplegget kan likevel ikke sammenlignes med formen og 
innholdet som besteforeldregenerasjonen fikk på 1950-tallet, da 
de var samlet til undervisning som foregikk over en måneds tid 
om våren.

Katekismen danner en struktur som gjør at konfirmantene kan 
få et overblikk over viktige sider ved kirkens læregrunnlag. 
Budene danner grunnlag for etikken, gjennom trosbekjennelsen 
blir de kjent med den tre-ene Gud og Fadervåret tar dem med 
inn det som Ole Hallesby kalte for «bønnens verden». Kanskje 
kan det være slik at denne formen for undervisning retter seg 
for mye inn mot enkeltindividet og dets forhold til Gud? Hør 
bare på formuleringene i budene, «du skal, du skal ikke», i 
trosbekjennelsen sier den enkelte «jeg tror», og hva er vel mer 
personlig enn bønnen i det private lønnkammeret? Ungdommene 
har også nytte av å lære at de har et kollektivt ansvar for 
hverandre og det felleskapet de er en del av.

Som et pedagogisk verktøy vil katekismen ha både styrker og 
svakheter. En av de største svakhetene vil nok være at den ikke 
målbærer alle konkrete problemstillinger som de unge møter 
hverdagen. Hvordan skal vi som et kollektivt samfunn forholde 
oss til alkohol, seksualitet, sosial rettferdighet og klima og miljø-
spørsmål? Som konfirmantlærere kan vi få ta del i gleden over 
å få lov til å være en god rollemodell for konfirmantene. Da 
må kirka også være til stede i ungdommens hverdag. Kanskje 
har undervisninga vært for mye opptatt av bibel, bønn og 
kirkens bekjennelse. I et travelt kirkeår der tid er en verdifull og 
knapp ressurs er det også begrenset med hva man rekker over: 
ungdommene skal lære seg sitt Fadervår, men de skal også lære 
mer enn dette.

I min tid som konfirmant var jeg med i det som den gang het 
konfirmantspeiding. Vi gjorde spennende aktiviteter i samarbeid 
med blålysetatene i Tromsø. Vi var innom politi-sentralen, vi 
hoppet i sjøen med redningsdrakter fra redningsselskapet og vi 
gikk på ski i fjellet. Som konfirmantspeider lærte vi å ta ansvar 
for oss selv, og opplevelsen av utfordring og mestring var med 
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på å skape et trygt og godt felleskap. Det må også legges til at 
vi som konfirmanter fikk se viktige koblinger mellom kirken og 
samfunnet. 

Jeg ser det som et mål at kirka kan være en «husherre» som 
henter frem nytt og gammelt fra sitt forråd, slik vi leser det i 
Matteusevangeliet i det 13 kapittel. Katekismeundervisningen 
bærer på en stolt og verdifull tradisjon som strekker seg helt 
tilbake til reformasjonen. Den er fortsatt levende og verdifull. 
Konfirmantene i Kåfjord får kjenne på den gleden det er å stå 
i kirka for å vise frem det de har lært, og å få ta del i det store 
mysteriet som utfolder seg i det de kommer frem til nattverds-
ringen. Samtidig får de bli kjent med hverandre i et godt og trygt 
felleskap som utfolder seg i gode og relevante aktiviteter i sitt eget 
nærmiljø.

  
     



25Kristin Skjøtskift
leirsjef, Feriefabrikken Tantebo
kristin.skjotskift@gmail.com

     Leirmagi   

Leir har vært en del av livet mitt så lenge jeg kan huske. Familie-
leir, korleir, påskeleir, sommerleir, høstferieleir og nyttårsleir; 
som deltaker, frivillig og ansatt. Mange av mine beste minner og 
beste venner kan jeg takke leirlivet for.

Det var noe magisk med det å motta programmet, trippelsjekke 
pakkelista, og sette seg på en buss hvor det var noen få kjente 
ansikter og mange ukjente, for så å bli innlosjert i køyesenger på 
et nytt sted. Måltider og aktiviteter på faste tidspunkter gav meg 
oversikt og forutsigbarhet, og så fantes dette herlige konseptet 
“fritid” hvor vi stort sett kunne gjøre som vi ville. Vi optimaliserte 
fluktrutene tilbake til rommet så vi kunne snike oss rundt på 
natta, og regnet på hvor mye brus og godteri vi kunne tyne ut av 
kioskpengene vi hadde fått med hjemmefra. Jeg gruet meg alltid 
til bli-kjent lekene hvor jeg måtte si navnet mitt samtidig som jeg 
gjorde en bevegelse eller fortalte hvilken farge tannkosten min 
hadde, men bortsett fra akkurat disse minuttene var det mest 
spenning og glede knyttet til det å være på leir. 

I tenårene var jeg, som mange andre, usikker på veldig mye. 
Konfirmant-Kristin hadde en lang liste over det som ikke var 
som det skulle. Jeg var for mye flink pike og dermed helt sikkert 
en kjedelig person, jeg var ukyssa, magen var for stor, og jeg 
passet på å aldri sitte slik at folk så meg i profil - overbevist om 
at de da ikke ville se annet enn at nesa mi pekte oppover og haka 
var vikende. Jeg var vant med å være flinkest, men syns det var 
skummelt å si noe høyt i plenum. Samtidig ble jeg mer og mer 
opptatt av trosforsvar i relativt enkle setninger, slik at ingen skulle 
kunne sette meg fast med spørsmål om troen min. 
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På konfirmantleir, som på andre leirer, ble jeg møtt midt i alt 
dette. Jeg kan fortsatt huske mange av de som var ledere, og hvor 
mye de betydde som trygge voksenpersoner og gode forbilder. De 
var en annen type voksne enn de jeg møtte i hverdagen. De var 
hverken foreldrene mine, lærerne eller trenerne, og dermed var 
det mulig å lage nye og annerledes relasjoner. Jeg trengte ikke 
prestere noe. De var voksne, ansvarlige og gode venner samtidig, 
og det at jeg ble sett og utfordret av dem gjorde at jeg vokste og 
ble mye tryggere på meg selv. På en måte ble hver leir en mulighet 
til en ny start og til å skape nye relasjoner. Her bestemte jeg selv 
hvilken versjon av meg selv jeg ville være og hvor mye jeg skulle 
fortelle om meg og mitt. Jeg kunne gå inn i de rollene jeg pleide å 
ha eller jeg kunne skape helt nye. Og fortsatt være meg. Lederne 
jeg møtte skal ha mye av æren for at jeg aldri sluttet å dra på leir. 
Og leirlivet skal ha mye av æren for at jeg er den jeg er i dag.

Nå driver jeg mitt eget leirsted på Solstrand Bruk i Ørje. Vi er fire 
venninner som lenge har snakket om at flere må få muligheten 
til å oppleve leirmagien og at vi en dag ville drive vårt eget sted. 
I høst etablerte vi Feriefabrikken Tantebo, og nå har drømmen 
fått vegger og adresse. Her ønsker vi å skape arenaer hvor barn 
og unge kan møtes og bli kjent med seg selv og andre i trygge 
rammer med mye frihet. Målet er at så mange som mulig skal 
få oppleve, leke, utforske og være, og at de skal få med seg gode 
minner. Ofte trenger det ikke være de store, ekstraordinære 
opplevelsene. Å dra på skattejakt, bygge sitt eget sovested, flette 
vennskapsbånd, bade, lage mat på bål eller gå på smådyrsafari, 
ta med favorittboka ut i hengekøya, seile barkebåtrace eller dra 
på oppdagelsesferd med kart og kompass, kan skape vel så gode 
minner som de aktivitetene som koster mye. Det viktige er at 
man blir sett og regnet med, og at man har noe å fortelle når man 
kommer tilbake til hverdagen.

Vi som er voksne på leir har en innmari viktig rolle. Det kan være 
vanskelig å finne plassen sin i en ny gruppe, og særlig på leirer 
som går over få dager. Noen vil for første gang oppleve å sove på 
et nytt sted og kanskje kjenne på hjemlengsel, andre vil oppdage 
at den vante rollen deres besittes av noen andre, og må dermed 
finne ut hvem de skal være i gruppa. Kanskje får vi være med på 
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seiersfølelsen når noen for første gang tørr å hoppe fra brygga, 
eller nedturen når den de reiste sammen med blir bestevenn 
med en annen. Dette skal både vi og leirlivet romme. Samtidig 
som vi skal sørge for at maten kommer på bordet, at alle er der 
de skal være, at vi har satt oss ordentlig inn i hvordan branntavla 
fungerer, og at vi sender ut nok oppdateringer til at foreldre, 
tanter og bestefedre er sikre på at akkurat deres barn har det fint. 
Så skal vi passe på at også vi får spist og sovet, slik at vi er klare 
for neste skrubbsår, kjærlighetssorg, frustrasjonsutbrudd eller sko 
som på mystisk vis har blitt borte. 

La oss aldri slutte å lage leir.
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     Livet henger sammen 
     Intervju med Ragnfrid Granerud, 
     kateket i Hamar og Vang   

- Ragnfrid, hvorfor ble du kateket?

- Jeg liker å jobbe med barn og ungdom, og det er viktig for 
meg å kunne formidle kirkas budskap til barn og unge. Jeg er 
lærerutdanna og jobber i en kateketstilling. Gjennom livet har 
jeg jobba mest som lærer, men jeg har både vært ansatt i kristne 
organisasjoner og jobba som frivillig i kirka. Jeg kjente jeg ønsket 
å jobbe mer med dette, og i forbindelse med flytting la dette seg 
godt til rette.

- Hva tenker du er det viktigste vi gjør i konfirmantarbeidet?

- Konfirmasjonstida er en undervisningstid. Konfirmantene får 
mer kjennskap til hvordan vi kan leve det kristne livet, og om 
hvordan kristen tro kan være en naturlig og integrert del av livene 
våre. De kan bli mer kjent med kirka som institusjon, og med det 
kristne indre livet. Jeg tror kristendommen og kirka har mye å 
tilby som gjelder hele livet vårt. 

Noe av det viktigste for meg er at konfirmasjonen avsluttes med 
en forbønnshandling. Det at de blir bedt for og velsigna, og 
bekreftet av Gud som et helt menneske.

- Hvordan er konfirmanttida viktig for kirkelig rekruttering? Da 
tenker jeg både til menighet og til kirkelig arbeid.
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- Et ordtak sier: «Man blir ikke heit av det man ikke veit.» Du 
må blir presentert for noe og få et eierskap til det. Hvis du ikke 
kjenner til det, eller det bare er en fjern teori langt borte, da er det 
vanskelig å engasjere.

Kirka trenger mange frivillige, og det er egentlig det viktigste i 
kirka. Vi som ansatte må heie fram og legge til rette for at det skal 
være godt å være frivillig. De må kjenne at de er betydningsfulle, 
og at de faktisk utgjør en forskjell. Det er også viktig med tanke på 
jobbrekruttering.

- Ja, tror du det gjemmer seg mange prester og kateketer blant 
konfirmantene våre? Hvordan skal vi løfte dem fram?

- Det er viktig at de ser og opplever og erfarer at det er helt 
normale folk som jobber i kirka. Kirka trenger mange forskjellige 
folk, med forskjellige bakgrunner og egenskaper. 

Jeg jobber mye med ungdom etter konfirmasjonstida, og jeg ser at 
når de får eierskap til kirka, så blir de mer motivert. I fjor sommer 
da vi ikke kunne ha vanlige arrangementer, hadde vi mulighet 
til å bruke ubrukte trosopplæringsmidler til å lønne disse 
ungdommene for å være vertskap i åpen kirke i Hamar domkirke. 
De fikk opplæring i å ta imot besøkende og å ivareta smittevern, 
og ikke minst fikk de opplæring i kirkebygget og kirkebyggets 
historie. Når de var vertskap der og var i kirkebygget over tid, så 
var det flere av de som fortalte at de kunne tenke seg å jobbe i 
kirka seinere. Det er en av mange rekrutteringsveier.

- Hva synes du er det aller fineste med å jobbe med 
konfirmanter?

- Relasjonen med konfirmantene. Jeg blir glad og får energi 
når jeg jobber med konfirmanter. Da tenker jeg at jeg er på rett 
plass. Det kan jeg jo av og til lure på ellers, men i møte med 
konfirmantene er jeg aldri i tvil. Det å være sammen med andre 
mennesker, det gir meg noe. Og selv om jeg er en god del eldre 
enn konfirmantene, tenker jeg at jeg har noe å tilføre dem, og de 
har noe å tilføre meg.
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Jeg er jo overbevist om at jeg har verdens beste budskap for 
livet. Å formidle den kristne tro inn i sjølve livet, det er verdifullt. 
Livet henger sammen. Vi har ikke et kristent liv og et vanlig 
liv. Det vi formidler i konfirmanttida, det gjelder jo selve livet. 
Det er ikke bare noe vi driver med på søndager. Det er viktig at 
konfirmantene får erfare at dette er relevant for deres liv.

- Er det noe med konfirmantarbeid som har overraska deg?

- Da jeg starta opp med konfirmanter for ikke mange år sida, 
hadde jeg lang erfaring som lærer i barneskolen og litt på 
ungdomskolen. Jeg tenkte at å jobbe med konfirmanter kanskje 
var litt mer komplisert, så jeg var litt spent. Men det er også likere 
enn jeg hadde trodd. Og det gir meg litt utfordringer, for her skal 
vi formidle livet, og ikke bare snakke om det teoretisk. 

- Er det noen andre tanker du har gjort deg om 
konfirmantundervisningen?

- Det jeg ser og har merka, det er at man trenger å ha noen 
rammer her, slik som i skolen. Man trenger å ha gjentagelser, noe 
som er forutsigbart. Det at vi har faste liturgiske avslutninger på 
konfirmantundervisningen, det har vært veldig berikende. Nå i 
koronatida har det vært litt annerledes, men til vanlig har vi en 
fast avslutning med lystenning, og hvor konfirmantene kunne 
skrive en bønn og legge i en bønnekrukke. Det er dempa belysning 
i rommet, og musikk. De første gangene småfniste konfirmantene 
og fant ikke helt roa, men etter hvert kunne vi sitte lengre og 
lengre i stillheten. Vi kjenne at her er det godt å være, her er det 
godt å hvile. Vi kunne skape tid og stillhet til refleksjon, og kjenne 
på den godheten som Gud og kirkerommet kan gi.
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     Fra katekisme til liberal pietisme 
     Konfirmantbøker anno 2015   

De fleste menigheter i Den norske kirke bruker en eller flere 
konfirmantbøker i oppleggene sine.  De siste årene er det utgitt 
flere nye bøker som er tenkt brukt i konfirmasjonstiden. I denne 
artikkelen analyserer vi tre av de mest brukte konfirmantbøkene. 
Konfirmantbibelen (Konfirmantbibelen 2015), Nøkler til 
livet. Nye metoder for læring i kirken (KFUK-KFUM 2015) 
og KonfLogg. Delta IKO-forlaget 2015). Det vi ser etter i hver 
av bøkene er hvordan de fremstiller Bibelen, kirkens lære og 
ungdom.

Konfirmantbibelen 
Konfirmantene presenteres for at Bibelen rommer den store 
fortellingen, og gjennom spørsmål legges det til rette for at 
konfirmantenes kan knytte sine små livsfortellinger til denne 
fortellingen. Konfirmantbibelen utmerker seg, kanskje naturlig 
nok, ved å ta i bruk et stort antall bibeltekster. På den ene siden 
fremstilles Bibelen som en tekst med en kompleks tilblivelses-
historie, og et stort antall genre. Dette kan gi konfirmantene 
innsikter om at det eksisterer en stor historisk og kulturell 
avstand mellom konfirmantene og bibeltekstene. Denne 
kompleksiteten og avstanden blir på den andre siden redusert 
ved å bruke korte narrativer fra samtiden, og ved å plassere de 
bibelske tekstene på en kronologisk strukturert tidslinje der 
konfirmanten passer inn. Hovedtilnærmingen om at Bibelen 
består av en stor fortelling kan gi inntrykk av at bibeltekstene er 
mer lineære enn de faktisk er. I tillegg fremstår det som risikabelt 
å love at Bibelen kan si noe inn i alles livsfortellinger. 
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Boken gir også inntrykk av at kirkens lære er noe som tar utgangs-
punkt i de alminnelige erfaringene, og holder disse sammen med 
utdrag fra trosbekjennelsen. I stedet for å påstå at noe er sant og 
riktig bruker Konfirmantbibelen små fortellinger fra samtiden 
og kobler bibeltekstene til disse. Konfirmantbibelens tilnærming 
til kirkens lære kan karakteriseres som et ad-fontes prosjekt der 
konfirmantene får i oppgave å gå tilbake til kildene, eller bibel-
tekstene, som har vært sentrale i utviklingen av kirkens lære. 
Konfirmantbibelen refererer mest til kirkelige praksiser, som 
gudstjenester, kirkeåret og kirkelige handlinger.

For oss fremstår Konfirmantbibelen som både realistisk og 
nyansert med hensyn til ungdoms virkeligheter. Den åpner for at 
ungdom kan oppleve ungdomstiden forskjellig, og gir samtidig 
uttrykk for at det å være ungdom kan være utfordrende for 
mange. Det å høre til i kirken presenteres som noe fint, som et 
fellesskap og et sted å hvile, men gir også uttrykk for at det ikke 
alltid er slik at man kjenner seg hjemme der - det finnes ikke 
nødvendigvis en perfekt menighet (temaside 51). Vår vurdering 
er at den grafiske utformingen er åpen, inviterende og at den i seg 
selv har en kunstnerisk kvalitet. 

Nøkler til livet
Nøkler til livet består av en lærerhåndbok som lederne skal 
bruke for å planlegge og gjennomføre konfirmantsamlinger. 
Tilnærmingen til Bibelen er at konfirmantene kan bruke den 
som del av sitt eget identitetsprosjekt. «Bibelfortellingene betyr 
ingenting for seg selv – de er bare en bunke med papir. Det 
avgjørende er hva de kan bety for deg og for oss.» (Nøkler til livet 
s. 34). Måten Nøkler til livet legger til rette for bruk av Bibelen 
ligner på «mannakorn»-tradisjonen der løsrevne bibelvers 
brukes som oppbyggelig sitater i hverdagen for den enkelte. 
Omkostningen ved denne tilnærmingen er at Bibelen framstår 
som ahistorisk, det kommer ikke fram at Bibelen har blitt 
fortolket på ulike måter gjennom kirkens historie og består av 
mange og til dels motstridende budskap der enkeltsitater ikke gir 
god tilgang til alt. Bibelen blir løsrevet fra andre kontekster enn 
hvordan ungdommene føler seg her og nå. 
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Holdningen Nøkler til livet inntar overfor kirkens lære er veldig 
åpen. Opplegget går ut fra ungdommenes kontekst i nærmest 
total forstand. Oppleggets varsomhet mot å presse gitte sannheter 
om kristen tro og tradisjon på konfirmantene kan bidra til at 
ungdommene ikke får del i kunnskap om hvordan kirkens lære 
har utviklet seg og endret seg gjennom historien.  I sin iver 
etter å anerkjenne ungdom som troende og tenkende subjekter, 
blir nesten all kunnskaps- og fortolkningsmyndighet gitt til 
ungdommene selv. Snarere enn å vise hvordan konfirmantene kan 
finne en plass i et fellesskap av troende, av kirken eller av kristne, 
blir konfirmantene spurt om igjen og om igjen om å ta stilling, 
og bestemme seg for hva som er meningen i deres liv. Kristen tro 
gjøres til et individuelt anliggende. 

Det å være kristen blir ikke fremstilt som noe annet enn å være 
menneske. I tillegg til å vektlegge at det er helt vanlig å føle seg 
ensom og stresset i ungdomstiden, legger Nøkler til livet vekt 
på å formidle et ideal om ungdom som involverte og engasjerte 
i politiske- og samfunnsmessige spørsmål.  Verdien av «det 
politiske mennesket», blir fremhevet på flere samlinger. Politisk 
virksomhet, bevissthet og ansvar blir tydelig koblet sammen 
med det å være kristen. Nøkler til livet legger primært til rette 
for at konfirmantene skal bli kjent med seg selv. I flere samlinger 
er opplegget at konfirmantene først skal drøfte noe i grupper, 
deretter skal de legge det de har kommet frem til i plenum og til 
slutt skal de enten tenke etter hva de selv mener eller ville valgt. 
Nøkler til livet kan beskrives som et studiesirkelopplegg som er 
innrettet mot at hver enkelt kommer frem til hva som er sant og 
meningsfylt, og mot at de skal jobbe for en bedre verden i sitt 
lokalmiljø. Det å lære seg å bli deltager i de etablerte kirkelige 
praksisene gjennom å gjøre dem i konfirmanttiden, legges stort 
sett til de liturgiske avslutningene på hver samling. 

Konflogg. Delta
Konflogg. Delta består av en konfirmantbok, en lærerveiledning 
og elektroniske ressurser. Bibelen etableres som en bok som 
har stor nærhet til dagens problemstillinger, og at den er en 
bruksanvisning for våre liv. Flere steder brukes frittstående 
bibelsteder uten å ta hensyn til sammenhengen de står i. 
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Tekstutvalget profilerer kvinner som synderinner og menn som 
helter. Fokuset i Konflogg er å vise konfirmantene at Bibelen er en 
personlig veiviser til sannheten om seg selv og om Gud. Svarene 
er gitt, og de blir gitt videre til konfirmantene. 

KonfLogg er preget av formuleringer som har fakta- og 
påstandskarakter.  Boken slår fast hva kirkens lære er, og at 
det er denne læren konfirmantene skal tilegne seg i løpet av 
konfirmanttiden. De dogmatiske påstandene om kristen tro er 
formulert i et metaforisk lite kjent språk, det som gjerne omtales 
som Kanaanspråk. Det er setninger som i liten grad brettes ut, 
de problematiseres ikke og de blir stående som de påstandene de 
er. Det at ungdom skal lese disse setningene og at de skal gi dem 
hjelp til å tolke livet virker lite sannsynlig. 

Ungdommers samtid og liv blir portrettert på en stereotyp og 
overflatisk måte. Fremstillingen er preget av en moraliserende og 
oppdragende holdning om at ungdom ofte har dårlige holdninger 
og gjør dårlige valg, noe som blant annet kommer til utrykk i 
måten boken behandler sosiale medier, forelskelse og rus. Boken 
kommuniserer at ungdom som gjør dårlige erfaringer med 
seksualitet og rus ikke kan skylde på andre enn seg selv. De har 
ikke vært flinke nok til å passe på sine egne grenser. Hvorvidt 
ungdommene vil gjennomføre bibellesning som en daglig rutine 
vet vi ikke, men det virker generelt krevende å få til med ungdom 
som ikke allerede er del av de beskrevne praksisene. Konflogg 
er utformet som en skoledagbok, og kan bli en minnebok om 
konfirmasjonstiden.    

Samlet vurdering
Konfirmantbibelen legger til rette for at konfirmantene blir 
oppmerksomme på Bibelens historie og tekstenes kirkelige og 
samtidige bruk. Konfirmantene får tilgang til sentral kunnskap 
om kirkens bruk av Bibelen, men dette skjer med åpenhet for 
konfirmanters ulike valg med hensyn til hvor aktive de ønsker 
å være i krikens praksiser. Konfirmantbibelen åpner noen 
muligheter, uten å tvinge dem til bestemte måter å bruke Bibelen 
på.    
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Nøkler til livet har et sterkt fokus på at deltagerne selv skal 
få rom til å skape mening knyttet til redskaper i kristen tro. 
Kunnskap eller kirkelige praksiser så å si «renset» for innhold, og 
autoriteten er inni den enkelte. Nøkler til livet legger stor vekt på 
å bli kjent med seg selv og hva som skaper mening i eget liv. Vi vil 
derfor karakterisere opplegget som en form for liberal pietisme. 

KonfLogg er forankret innenfor en tradisjonell pietistisk 
tradisjon. KonfLogg bruker begrepet delta, men dette er avgrenset 
til at ungdommene skal bli en del av svarene og praksisene 
opplegget presenterer. Det forventes at det som sies om kristen 
tro skal forandre konfirmantene, men uten at innholdet selv er i 
forandring. 

Etter at vi har analysert de tre konfirmantbøkene, er vi styrket 
i vår antagelse om at bøkenes utforming vil ha innvirkning på 
lokale konfirmantopplegg. Bøkene legger til rette for at de ansatte 
vil gjøre ulike tematiske og metodiske valg. Konfirmantene 
vil møte tre ganske ulike måter å fremstille hva kristen tro og 
kirkelige praksiser går ut på. 

Artikkelen er en svært forkortet utgave av artikkelen: 
Johnsen, E. T., E. Kirkemo, S. J. Mysen and M. Gillebo 
(2018). “Fra katekisme til liberal pietisme. Konfirmantbøker 
anno 2015.” Prismet(1). Denne ble utarbeidet som del av et 
undervisningsopplegg i religionspedagogikk på TF i 2018.
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     Mellom Baal og Jesus? 
     Konfirmasjon som overgangsrite   

Tittelen ”Mellom Baal og Jesus?” er hentet fra en diskusjon om 
kasualia, inklusive konfirmasjonen, som gikk på 1970-tallet i 
lutherske kirker. I boken Kirken og mennesker ved korsveiene 
fra 1978, spør presten Karl Hafstad om kasualia må betraktes 
som kirkens Baalstjeneste overfor folket, da disse overgangsritene 
(dåp, konfirmasjon, bryllup, gravferd) jo finnes i ethvert folk, i 
enhver kultur, og nettopp derfor ikke burde være noen spesifikk 
oppgave for presten i den kristne kirken. Kanskje en oppgave 
for menigheten, men ikke for presten, da man jo ikke må være 
presteinnvidd for å være seremonimester i riter som mest dreier 
seg om livets gang, fruktbarhet, ekteskapets lykke, og vellykket 
barneoppdragelse. Hafstad svarer selv benektende på spørsmålet, 
og ber oss om å se på kasualia-menigheten som den største av 
folkekirkens menigheter og på kjernemenigheten som den minste.

Kasualiamenigheten kommer sammen utfra en annen livsrytme 
enn ukens sju dager: livssykluser og årssykluser. Dersom kirke 
skjer når et fellesskap hører ordet og/eller mottar sakramentene, 
så er kasualia-kirken ifølge Hafstad folkekirkens store åker: den 
er mangfoldig, den søker kontinuerlig Guds velsignelse og kirkens 
forbønn og velsignelse over levd liv.

I følge Hafstad er evangelieforkynnelsen kirkens ”primære” 
teologiske oppgave, en oppgave som i siste innstans ikke kan være 
bekreftende for noe samfunn, heller ikke et lite hussamfunn, ikke 
en gang for individet. Den vil alltid være kritisk og urovekkende 
da Gud er radikalt inkarnert i verden, også i den verden vi 
ikke liker. Guds tilgivelse skjer kontinuerlig, også når den ikke 
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stemmer med vår sed og skikk. Men, kirkens ”sekundære” 
teologiske oppgave – å bygge livskompetanse – kommer ikke av 
den grunn som praktisk oppgave nummer to, mener Hafstad. Slik 
barn blir trygge og moralske mennesker med evne til å føle empati 
og kjærlighet for andre gjennom først å bli elsket selv, bekreftet 
som gode nok, slik bør kirkens sekundære teologiske oppgave 
alltid komme først, alltid gis først: først bekreftelse av det som er, 
så forkynne omvendelse, selvransakelse, tilgivelse og forsoning. 

Hvis vi ser konfirmasjonen i dette lys kan det være at kirkens 
første oppgave fortsatt er å bekrefte at jeg er OK, hjelpe meg 
å finne retning og bygge livskompetanse, proklamere Guds 
kjærlighet. Og selvsagt ta på alvor at jeg er i ferd med å bli voksen 
og derfor også forkynne det ordet som skal høres av en voksen: 
vend om. Det kan være at konfirmasjonen først og fremst skal 
være kirkens gave til ungdommen, en gave den bør få fordi 
den står på en kritisk terskel i livet og fremfor alt trenger kraft, 
kjærlighet, oppvåkning, veivisere. I så fall kan det være helt feil å 
prioritere trosopplæring. Det kan til og med tenkes å være helt feil 
å forutsette dåpen for en slik ikke-sakramental tradisjon framfor 
å gjøre den åpen og tilgjengelig, på tvers av religiøs eller irreligiøs 
tilhørighet. 

Litt fra konfirmasjonens historie
Da kong Christian VI, enevoldshersker over Danmark og 
Norge, skulle feire 200-årsjubileet for den evangelisk-lutherske 
reformasjonens komme til Norden, fikk han det råd å innføre 
obligatorisk kristen konfirmasjon for alle statens potensielle 
borgere, det vil si, for ungdommen. Det skjedde i 1736 og 
skulle vise seg å bli et særdeles viktig redskap i eneveldets 
antatte positive målsetning om å opplyse folket og frisette det 
fra hedenskap, overtro og umoral, og forøvrig skape et sosialt 
integrert enhetssamfunn. Nøkkelen til enhet og lydighet var å 
oppdra folk fra ulike regioner og klasser til de samme normene 
og trosforestillingene og til å leve etter samme sed og skikk. Slik 
det var påbudt for alle innbyggerne av det dansk-norske riket 
å være døpt, det vil si, å være kristne, ble det nå påbudt å være 
konfirmert. Ingen kunne lenger arve eller eie jord, gifte seg, være 
fadder eller vitne i retten uten først å være konfirmert. Dersom 
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ungdommen ikke gjorde denne sin borgerplikt innen fylte 19 
år, eller foreldrene holdt dem tilbake, risikerte de fengsel eller 
tukthus. 

Konfirmasjonstvangen ble båret fram av 16- og 1700-tallets 
pietistiske vekkelser og har en tilsvarende historie i de fleste 
reformerte stater i Europa og Nord-Amerika. I disse landene ble 
konfirmasjonen den direkte opptakten til folkeskolen. Kristendom 
var denne skolens hovedfag og konfirmasjonsoverhøringen 
framme på kirkegulvet var denne skolens eksamen. I Norge kom 
det en skolereform i 1889 og først da gikk skolevesenet over fra 
å sortere under kirken til å sortere under staten. I 150 år hadde 
skolegang og konfirmasjonsundervisning mer eller mindre vært 
ett og det samme.

Overklassen trengte ikke konfirmasjonen for å få tilgang til 
boklig lærdom. Men for folk flest åpnet den dører som enevolds-
herskerne neppe hadde tenkt seg: å tilby folk å knekke lesekoden 
og lære dem å spise av kunnskapens tre er nemlig ikke mulig uten 
også å gi dem nytt grunnlag for å reflektere omkring godt og ondt, 
hvilket før eller senere vil åpne for nye tanker og overbevisninger 
om hvem og hva Gud er, hvem og hva et menneske er, om rett og 
galt. 

Luthers syn på konfirmasjonen
I den lutherske kirke er man fullt og helt medlem i kirken 
gjennom barnedåpen, og intet annet. Sånn sett er konfirmasjonen 
overflødig. Dåpen er dessuten prestevielse, hvilket vil si at alle 
døpte, barn eller voksne, må regnes som prester i det Luther 
kaller det allmenne prestedømmet og derfor (indirekte) også 
som prester i eget liv. En døpt person trenger intet prestelig 
medium mellom seg og guddommen. Dåpen er i tillegg ekteskap. 
Den som kryper ut av dåpen er viet til Kristus i en særskilt 
ekteskapsinstitusjon som ikke bryr seg om kjønn eller seksuell 
legning eller om å skape slekt, men der byttet tenkes å foregå 
direkte, daglig og fullstendig skjevt mellom de to involverte 
partene og der målet er å absorbere eller fylles opp av og kle seg 
i det den andre gir. Mennesket bytter sin synd, Kristus bytter sin 
kjærlighet og fullkommenhet.
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Samfunnslem, prestevielse og et første ekteskap som ikke 
blokkerer for et ekteskap nummer to av mer sanselig karakter. 
Disse begrepene inngår i den terminologien Luther bruker for 
å forklare dåpen. Konfirmasjonen derimot inngår som en liten 
del i det Luther kaller modellering og oppdragelse fra barn til 
voksen, hvilket for ham betyr overgangen fra å være trell til å bli 
fri. Barnet og ungdommen er treller under lidenskaper, drifter 
og andres autoritet, under tradisjoner og feilaktige teologiske 
meninger. Den voksne derimot kjennetegnes av indre frihet 
gjennom sitt paradoksale ekteskap med Kristus. I Traktaten om 
den kristne frihet skriver han at ”ingen kan gå gjennom livet uten 
seremonier og gjerninger. Nei, tvert imot trenger den heftige 
og umodne ungdomsalderen slike bånd for å holdes i tømme 
og i varetekt, og enhver må vise kroppen til rette gjennom den 
slags virksomhet.” Samtidig advarer han mot å gi seremonier 
og tradisjoner større plass enn de skal ha: ”Derfor skal ikke 
seremoniene innta noen annen plass i kristenlivet enn modellene 
gjør hos håndverkere og kunstnere: De stilles opp når man vil 
bygge eller skape noe. De gjøres ikke i stand for å skulle være eller 
forbli noe av betydning, men fordi det er umulig å bygge eller 
lage noe uten dem. Når så verket er ferdig settes de vekk.” Om de 
som binder seg til modellene og tradisjonene og stadig vil lære, 
men aldri når fram til kunnskap om sannheten, sier han ”de blir 
værende på gudsfryktens overflate og kommer ikke i berøring med 
dens kraft” (s.232-233 i Lønning og Rasmussen). Alternativet er å 
bli en teo-didakt, hvilket Luther definerer som det å villig gå i lære 
hos Gud selv, la Gud gi oss av sin visdom «i det indre», uavhengig 
av andre mennesker og ytre institusjoner.

Konfirmasjonen i Norge 
Helt siden den norske stat befridde skolen fra kirken og kirken 
brøt med sin egen pietistiske konfirmasjonspraksis, hvilket 
begge deler skjedde på terskelen til det 20. århundre, har Den 
norske kirke lett etter et rasjonale for sin egen konfirmasjon. 
Når den ikke tilbyr medlemskap, fordi den døpte jo allerede er 
medlem, og den jo faktisk kan velsigne mennesker når som helst 
og gjennom hele livet ved håndspåleggelse, hva betyr det egentlig 
for en norsk 15 åring å knele ved alteret og å få en prestehånd på 
hodet? Er det et tegn på at Gud nå fornyer sin pakt med denne 
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ungdommen, et slags adgangstegn eller stempel på bestått, god 
nok? Eller er det slik at konfirmasjonen er en spirituell prosess 
som gir økt livskompetanse? Hvorfor søker i så fall ungdom slik 
«kompetanse» via kirken?

For å finne svaret må vi se på noen av de referansene Luther 
knyttet til dåpen, nemlig preste-innvielse, ekteskaps-innvielse 
og samfunns-innvielse. Dette er tre kjerneinstitusjoner i 
samfunnsdannelse som sådan, enten det dreier seg om sivile eller 
religiøse samfunn – og som tar oss til et ennå mer elementært 
nivå: konstituering av personen, konstituering av familien, 
subjektets og kollektivets balansegang mellom avhengighet og 
separasjon. Hvis vi følger dette sporet må vi bevege oss vekk 
fra å spørre hva konfirmasjonen betyr for kirken og staten til 
heller å spørre hva den kan tenkes å bety for personen og for det 
umiddelbare samfunnet hun eller han er født inn i, og skal vokse i 
forhold til, eller ut av. 

Da konfirmasjonen kom til Norge ble den lagt til den magiske 
15 års alderen, hvilket fra gammelt av ble regnet som første 
myndighetsalder for gutter: da kunne de motta og forvalte 
eiendom og i prinsippet gifte seg. I tillegg til alt konfirmasjonen 
kom til å bety for kirken og staten kom den følgelig til å fungere 
som overgangsrite for helt alminnelig ungdommer i helt 
alminnelige familier. Dette ble blant annet markert med nye 
voksne klær, nye typer gjøremål og adgang til ungdomslagenes 
dansefester. Denne siden ble ytterligere understreket og befestet 
da Københavner-borgerskapet fra og med tidlig 1800-tall begynte 
å holde selskap i forbindelse med konfirmasjonsdagen, en skikk 
som etter hvert spredte seg til Christiania og fra det 20. århundre 
og utover til resten av landet. Denne festen fulgte oppskriften til 
alle andre store feiringer i norske familier, som vil si at den fulgte 
festoppskriften til det gamle norske gjestebudet, og som igjen 
har kompositoriske røtter tilbake til det gildet vi kan lese om hos 
Snorre. På denne ny-gamle festen startet skikken med at prestens 
konkrete velsignende hender framme ved alter-ringen symbolsk 
ble ”duplisert” i hjemmet ved at slekt og faddere symbolsk la sine 
egne «lykkeønskende hender» på konfirmanten hode og hjerte i 
form av taler, sanger, råd, ros og formaninger.
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Denne form for ritualisert fest er en unik tradisjon for 
Skandinavia og en av grunnene til at konfirmasjonen fortsetter å 
stå sterkt i Norge i dag. Det er derfor grunn til å spørre om 
gjestebuds-festen og dens forløpere utgjør en egen rituell 
tradisjon som lever parallelt med kirkens og er flettet sammen 
med den, og altså på ingen måte «bare er en fest». Hva slags 
teologisk status bør vi i så fall gi en slik fest? Har «gjestebuds- 
huset» tatt med seg visse elementer fra det kirkelige 
konfirmasjonsritualet inn i sin egen fold?

Dette mangfoldet av betydningselementer utgjør noe av 
bakgrunnen for alle diskusjonene om hva konfirmasjonen er, og 
burde være. Det nærer pietismens kritikk av vanekristendommen 
og ønsket om å gjøre konfirmasjonen til personlig valg og 
bekjennelse. Det bærer den dialektiske teologiens kritikk av 
prestens rolle som snublende nær en hedensk seremonimester 
og motønsket om å gjøre kerygmaet til konfirmasjonens ene 
store sak. Det forer menighetskjernekristendommens kritikk av 
festens gaveorientering og materielle utskeielser og ønsket om 
å gjøre konfirmasjonen mer kateketisk, mer opplærende, mer 
gudstjenesteorientert, og mindre avhengig av familietradisjoner.

Motspørsmålet er selvsagt: men har ikke evangeliet først og 
fremst en tjenende, frisettende funksjon? Er det ikke først 
og fremst til for menneskelivets skyld, inkludert for festens 
skyld (Harbsmeier 1981)? Dersom man ikke lenger forstår 
konfirmasjonen som dåpsbekreftelse av noe som skjedde den 
gang jeg var liten, men snarere (og i god luthersk tradisjon) som 
en framover-rettet handling, som noe som skal gi meg ”ballast”, 
som folk sier, med tanke på framtiden – ja da blir det mulig å snu 
på flisa: Det er ikke evangeliet eller kristendommen som krever at 
konfirmasjonen eller lignende overgangsritualer skal finne sted, 
men omvendt: riten og festen krever evangeliets forkynnelse, 
samt en rekke andre livsfremmende gaver (Hvas 1990).
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     Etter konfirmanttida
     Intervju med Hans Martin Vilberg,   
     daglig leder i KFUK-KFUM Innlandet 

- Hvorfor er det viktig å ha et tilbud til konfirmantene etter 
konfirmasjonstida?

- Vi sier til konfirmantene våre at når du er konfirmert, så kan 
det være slutten på noe. Men så kan jo også konfirmanttida være 
begynnelsen på noe. Da er det viktig at vi har noe å invitere de til! 
Vi må ha noe å tilby. 

Her i Hamar har vi tradisjon for ledertreningskurs, MILK-kurs, 
altså mini-lederkurs. Det er for tiende klasse. Og da kan jeg legge 
til at jeg er tilhenger for høstkonfirmasjon, for da kan vi dra nytte 
av å komme rett inn etterpå og kjapt (Hans Martin knipser) tilby 
ledertreningskurs. 

I tillegg har vi andre tilbud for ungdom generelt, som man 
kan være med på fra man er 13 til 19 år. Det er typiske åpne 
møteplasser. Her i Hamar har vi fortsatt Ten Sing-gruppe, her 
heter de Praising. De har holdt på uavbrutt i femti år, og er 
fortsatt et levende ungdomsmiljø. Vi har speiderarbeid, og vi har 
starta Strikkegruppa Vottar. Kanskje finner noen av ungdommene 
veien dit i løpet av konfirmasjonstida. Men da er det viktig at 
menigheten spiller på lag med de som arrangerer dette, og tilbyr 
det som del av konfirmasjonstida!

- Hvordan gjør vi det?

- Ja, det er det mange dårlige eksempler på hvordan man ikke gjør 
det! Man overser det, eller inviterer noen inn bare for å orientere 



Magasin48

om arbeidet. Hvis man vil at de skal få en opplevelse av hvordan 
det er å være i et kristent ungdomsmiljø, må man invitere de inn 
i selve konfirmasjonstida. Mange prester er mest opptatt av å 
lære konfirmantene teori. Men vi må også gi de praksis! De må få 
prøve det ut.

Jeg synes det er kult med menigheter som tar inn ulike 
organisasjoner, og lar det få være en del av undervisningen. Et 
eksempel: Før hadde vi noe som het Ten Sing-konfirmant. Det 
var det noen i kirka som la ned. Da slapp du noe undervisning, 
mot at du var med i Ten Sing i en periode på ca. et år. Da møtte de 
hver mandag, møtte andre ungdommer, deltok på gudstjenester, 
og snakket om kristne temaer. Det er synd at ble lagt ned. Det var 
avgjørende for noen av de for å finne et kristent ungdomsmiljø. 
Riktignok var litt av motivasjonen for å velge det at man slapp litt 
av konfirmasjonstida.

- Er musikk viktig inn i ungdomsarbeidet?

- Både og! Musikk er en viktig del av barn og unges liv. Det er 
viktig at vi tar ungdommene på alvor, og møter dem på deres 
interesser. For mange unge i dag er kanskje gaming viktigere. 

I kirka er vi jo opptatt av historien vår. Men jeg er opptatt av at 
selv om vi har noe som vi tror er bra for deg, så er det ikke sikkert 
det stemmer. I KFUK-KFUM nå sier vi «Først hvem, så hva.» Og 
vi ser at i Hamar har vi fortsatt noen som er glad i å drive med 
sang og musikk. Mange steder har Ten Sing dødd ut, og det kan jo 
være fordi det ikke er det samme ønsket blant ungdom i dag. Og 
da skal ikke kirka drive med det bare fordi vi har gjort det i alle år. 
Kirka må være relevant.

- Hva tenker du om gaming-prester? Er det kult eller kleint?

- Det er prester som klarer å ta ungdom på alvor, og er der hvor 
ungdom er, og kommer i dialog med dem på litt uvante måter. Jeg 
skulle ønske vi hadde en gaming-klubb her i Hamar, og jeg jobber 
for å få bedre nett på Ynglingen for å kunne tilby det.
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- Hva synes du om å bruke TikTok for å nå ut?

- Ja, det var jo en politigruppe som fikk mange reaksjoner på at 
de var på TikTok. «Er det dette skattepenga mine går til?» Og 
ja, det er det. De har fått utrolig mange følgere. Slik når de ut 
til et kjempestort publikum, med sine holdninger og verdier og 
informasjon.

- Kunne vi gjort noe tilsvarende i kirka?

- Ja, men det er viktig å huske på at vi skal være en troverdig 
kirke. Og da må vi kunne dette. Derfor heier jeg på de prestene 
som klarer å sette seg inn i ungdoms virkelighet og liv. Det er 
kanskje lettere for yngre prester som har vokst opp sjøl med 
sosiale medier. Selv var jeg student da jeg fikk Facebook.

- Ungdomskultur er jo hele tiden i forandring?

- Ja, vi ser jo at de prestene som når gjennom, at det kanskje 
er lettere for de yngre prestene. Men all ære til de godt voksne 
prestene som hopper inn i det universet! Det krever jo litt. Blant 
annet at man er interessert og opptatt av andre, og er villig til 
å forandre seg. Vi har noe som heter Forandringshus i KFUK-
KFUM. Der tror sikkert mange at vi skal forandre andre. Men 
poenget er at vi skal forandre oss for å svare på barn og unges 
behov i dag. Vi må tørre å gi slipp på det vi selv tenker er det 
beste, og lytte til hva de er opptatt av.

- Hvor viktig tror du ungdomsarbeid etter konfirmanttida er for 
kirkelig rekruttering?

- Ja, hvor skal man ellers hente folk fra? Det er jo heldigvis noen 
som kommer inn uten å ha vært med på ungdomsarbeid, og du 
er jo et eksempel på det. Jeg hørte en prest nylig som fortalte at 
han fikk sin teologiutdanning på ungdomsklubben, han fortalte 
at det var der vi lærte å snakke om og utforske troa. De med 
ungdomsarbeidserfaring har nok et fortrinn når det gjelder å være 
på konfirmantleir. Og jeg ble jo litt overrasket av at tre på rad av 
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de prestene jeg har jobbet med de siste åra, så vidt hadde vært på 
konfirmantleir. 

- Synes du vi prester burde ha mer undervisning om 
konfirmantarbeid?

- For mange prester er konfirmantarbeid en viktig del av 
jobben. Send de på leir i forbindelse med praksis! For mange 
konfirmanter er leir det absolutte høydepunktet i konfirmanttida, 
og for mange prester er leir det absolutte mareritt.

- Hva tenker du er det viktigste du gjør i din jobb?

- Jeg er jo daglig leder i KFUK-KFUM Innlandet, og lokalt. 
På det lokale nivået betyr det at jeg er voksenleder og skaper 
trygge rammer for at unge kan få lov til å være seg sjøl, få lov 
til å utforske seg sjøl i møte med andre. Å skape relevante 
møteplasser. Noe av jobben min går ut på å treffe målgruppa. For 
hvis vi ikke gjør det, så har vi ingen å drive ungdomsarbeid for. 
Det er nok av de menighetene som har voksenressurser, men som 
sitter og venter på at det skal komme ungdom, og deretter blir 
overraska over at ungdommene ikke dukker opp. 

Slik ble jo Helt Ærlig i Bøler til. Maria Saxegaard spurte 
ungdommene hva de ville ha, og da svarte de at de ville ha 
et sted hvor de kunne møtes og snakkes helt ærlig. Det er et 
godt eksempel på hvordan man kan drive relevant barne- og 
ungdomsarbeid: “Først hvem, så hva”.
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     Kristi himmelfartsdag   
     torsdag 13. mai 2021

     Dan 7,13–14           Lik en menneskesønn
     eller Apg 1,1–11     Jesus tas opp til himmelen
     Rom 10,6–10         Ordet er nær i munn og hjerte
     Luk 24,46–53        Jesu avskjed

Viktig festdag
Kristi himmelfartsdag hører til blant de klassiske festdagene 
i kirkeåret. Feiringen av denne dagen har røtter tilbake til 
300-tallet. Kristi himmelfartsdag representerer en etterpåsketid 
av samme lengde som fastetida – altså 40 dager. Jesus avslutter 
nå den merkelige mellomperioden hvor han stadig viste seg for 
disiplene. Nå blir han borte for dem i dette postpåskeformatet, og 
varsler en ny tid: Åndens komme. Påskelyset blir da også slukket 
på denne dagen etter gammel skikk. 

La det være nevnt at dagen også ble feiret i luthersk sammenheng 
og beæret med et eget oratorium av Johan Sebastian Bach i 
1735, innenfor det samme liturgiske året hvor han også skrev 
juleoratoriet. I Danmark-Norge forsvant ikke dagen med den 
store festdagsreduksjonen av 1700. Den har også overlevd 
atskillige mer og mindre seriøse forslag i nyere tid om å slette 
den fra lista over offentlige fridager i Norge. Det er ikke noe 
poeng i prekenen å ta opp den diskusjonen, men det er viktig å ha 
bevissthet om den lange tradisjonen og samtidig anerkjenne de 
utfordringene dagen representerer.
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Forestillinger om himmelfarten
Fortellingen om himmelfarten som fysisk fenomen finnes først 
og fremst i Luk/Apg. Tekstgrunnlaget for misjonsbefalings- og 
himmelfartsberetning i Markus (Mark 16,19-20) er svakt, hvilket 
også markeres i Bibelselskapets oversettelse. Selv om Matteus 
ikke forteller om selve himmelfarten, har den siste scenen hvor 
misjonsoppdraget blir gitt, tydelige likhetstrekk med Lukas, med 
den ene store forskjellen at Matteus har plassert hendelsen i 
Galilea, mens Lukas legger den til Jerusalem – og gjør et viktig 
teologisk poeng av det, som vi skal se.

Johannes er ikke i nærheten av en slik avslutningshendelse. Her 
er det i stedet en avskjedssamtale med disiplene (hovedsakelig 
Peter), uten fokus på hvordan Jesus forlot dem (Joh 21,15-23). 
Johannes er derimot opptatt av hvordan Jesus «viser» seg for 
sine venner etter oppstandelsen. Jesus krysser den viktige linjen 
mellom disiplenes virkelighet og «den himmelske virkelighet» på 
en uforklarlig måte. Når disiplene «kjenner han igjen» overstyres 
alle vanskelige spørsmål i gleden over å møte ham, slik som med 
Tomas når han fysisk møter den oppstandne (Joh 20,24-31). 
Dette svarer også til den vakre fortellingen om Emmausvandrerne 
(Luk 24,13-35).

Opprykkelsen som fysisk fenomen er altså ikke noe hovedpoeng 
i evangeliene. Også hos Lukas beskrives det kortfattet: «Og 
mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til 
himmelen» (Luk 24,51). I Apg er det litt mer utviklet. Etter at 
Jesus hadde gitt disiplene misjonsbefalingen «ble han løftet opp 
mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres» (Apg 
1,9). Det er altså Apg som har skapt det konkrete bildet av Kristi 
himmelfart. Fra GT kjenner vi sammenhengen mellom skyer og 
Guds åpenbaring (f.eks. 2 Mos 16,10). Dersom vi velger å bruke 
Daniel som første lesning, hvilket mye taler for her i andre rekke 
hvor himmelfarten presenteres i evangelieteksten, dukker også 
«himmelens skyer» opp i Daniels nattesyner (Dan 7,13). Skyen 
kjenner vi også igjen fra møtet med Moses og Elia på fjellet da 
Peter, Johannes og Jakob fikk se Jesu herlighet (Luk 9,28-36). 
Her kom riktignok skyen «og skygget over dem» (Luk 9,34). 
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Uansett, poenget er ikke himmelfarten som fysisk fenomen, 
men møtet mellom en «himmelsk» virkelighet og disiplenes og 
vår begrensede virkelighet. I tillegg er «himmelfarten», som 
allerede nevnt, en klar markering av at Jesus har avsluttet den 
spesielle åpenbaringstida, eller kanskje bedre: nærværstida, 40 
dager etter påske. Det betyr ikke at Jesus ikke kan åpenbare 
seg for enkeltpersoner også senere, som f.eks. for Paulus. Men 
her framtrer han ikke i en gjenkjennelig, fysisk skikkelse, men 
som et sterkt lys og ved en stemme (Apg 9,1-9). Jesus har fått et 
«åpenbaringformat» som tidligere har vært forbeholdt Gud. Den 
videre «kommunikasjon» mellom Jesu etterfølgere og han selv, 
er nå overlatt til Ånden. Vi ser tydelige føringer for den senere 
så kompliserte tenkningen om treenigheten. Dét temaet hører 
imidlertid hjemme på treenighetssøndagen, altså første søndag 
etter pinse, tre og en halv uke fram i tid.

Himmelfarten peker på en avgjørende side ved 
Kirkens tro
For Kirken er overbevisningen om en slik «himmelsk» 
virkelighet av helt avgjørende betydning. Vi uttrykker det hver 
søndag i trosbekjennelsen, i sin vakreste form i Den nikenske 
trosbekjennelse: «.. og fór opp til himmelen, sitter ved Faderens 
høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og 
døde, og hans rike skal være uten ende»! I mitt teologiske univers 
gir det ikke mening å være kirke uten denne visjonen om det nye 
riket. Det forutsetter en slik «dobbel» virkelighetsforståelse som 
Jesu oppstandelse, hans 40-dagers nærværstid med disiplene og 
hans «himmelfart» representerer. Uten at jeg har spesiell kunn-
skap om moderne fysikk, er det mitt inntrykk at forståelsen av tid 
og rom stadig er i utvikling. Det åpner spennende perspektiver og 
gjør for så vidt ikke de «sprangene» som er fanget inn i Bibelens 
forestillings- og begrepsverden, mindre aktuelle. Det dreier seg 
likevel om forhold som er «skjult i skyen» inntil vi en gang skal 
se han som han er når han kommer i sin herlighet. Dette går over 
i et poetisk språk både i NT (Ef 1,3-14; Fil 2,6-11; Kol 1,15-20) og 
i Salmeboka som vi skal gi noen eksempler på i salmeforslaget 
nedenfor.
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Kristi himmelfart og misjonsoppdraget 
Misjon er tradisjonelt knyttet til himmelfartsdagen. Hvordan 
snakker vi om misjon i dag? Er det i det hele tatt en aktuell 
problemstilling? Det kommer selvsagt an på hva vi mener med 
misjon. For en vanlig kirkegjenger, i alle fall av litt eldre kategori, 
vil tanken gå tilbake til «klassisk» norsk misjonsforståese, hvor 
misjon betyr utsendelse av misjonærer fra Norge til andre deler 
av verden. Den protestantiske misjonsvekkelsen ved overgangen 
til det 19. århundre har preget en slik forståelse. Luther derimot 
sier lite om slik misjon. Den lutherske ortodoksien utviklet 
en teori om at «folkeslagene» hadde fått forkynt evangeliet 
allerede i aposteltida. Derfor var det ikke lenger noen uttalt 
kirkelig oppgave. Noe tilsvarende finnes i den østlige, ortodokse 
tradisjonen. For katolikkene derimot fulgte misjon med som en 
del av kolonialiseringsprosjektet av de «nyoppdagede» land-
områdene på den andre siden av Atlanterhavet, og etter hvert 
også i Asia, fra slutten av 1400-tallet. På protestantisk side var 
det først og fremst nye vekkelsesbølger som brakte med seg et 
aktivt misjonsengasjement. Både uomvendte kirkemedlemmer 
og «hedningene» der ute, måtte kalles til omvendelse og nytt 
liv. I Norge ble det første landsdekkende misjonsorganisasjonen 
(NMS) dannet i 1842.

Jeg har selv vært del av slik tradisjon. Jeg ble sendt som misjonær 
/misjonsprest til Japan for snart 50 år siden. Jeg har også vært 
generalsekretær i NMS. Vi strevde med definisjonene og med 
den nye kirkelige virkeligheten. «Hedningenes» tid var for lengst 
forbi. Begrepet bar med seg for mange negative konnotasjoner. 
Og på «misjonsmarkene» var det livskraftige kirker med større 
åndelig potens enn hjemme i Norge. Også bistandsmisjonen har 
et annet preg i dag enn bare noen tiår siden. Det å bygge opp store 
institusjoner og utvikle tunge utviklingsprosjekter har vist seg å 
være forbundet med betydelige utfordringer. 

«Dere skal begynne i Jerusalem»
Det interessante med himmelfartsberetningen hos Lukas er det 
klare frelseshistoriske perspektivet. Betydningen Lukas tillegger 
Jerusalem og tempelet er helt klar. Sammenhengen mellom 
det utvalgte folkets historie og Guds eget åpenbaringssted, er 
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åpenbar, for å si det sånn. Men nå sprenges denne ramma. 
Endelig har den messianske tida kommet. For nå skal det gode 
budskap om «omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes 
for alle folkeslag». Da Lukas skrev evangeliet og skriftet om 
apostlenes gjerninger, hadde denne nye dreiningen fått en slags 
bekreftelse gjennom tempelets ødeleggelse i år 70. Evangeliet 
er universelt, og det må forkynnes – også tydelig globalt. Det 
er en begynnelse og en ende: «og dere skal være mine vitner i 
Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apg 
1,8).

«Så vendte de tilbake i stor glede»
Ifølge Lukas hadde Jesus ført disiplene «ut mot Betania» (Luk 
24,52), stedet hvor Jesus tidligere hadde gjort et stort under da 
han vakte opp den døde Lasarus (Joh 11,1-44) og rett før påsken 
hadde blitt salvet av Maria, søsteren til Lasarus (Joh 12,1-11). 
Himmelfarten skjer altså fra en «åpenbaringshøyde» også i 
Lukas. Her er det en slags topografisk kongruens mellom Lukas 
og Matteus. «Fjellet» med sitt utsyn og sin nærhet til «himmelen» 
er også i den jødisk-kristne tradisjonen et åpenbaringssted. Etter 
at Jesus hadde forlatt dem falt de på kne og tilba han, før de gikk 
ned til Jerusalem og fortsatte tilbedelsen i tempelet. Det de hadde 
opplevd fylte dem med lovprisning og glede. 

Når vi i dag, 2000 år senere «ser ut over» kirkenes verden, 
fylles i alle fall jeg med stor glede. Kirken er blitt verdensvid 
på en måte verken disiplene eller for den saks skyld de første 
norske misjonærene hadde kunnet forestille seg. Grunntonen i 
en gudstjeneste som har misjon som hovedtema er derfor glede! 
Gleden kan speiles i salmevalget.

Misjon og mørke
Å fylles av glede og takknemlighet over misjonens resultater, betyr 
ikke at vi kan lukke øynene for utfordringene som møter oss både 
i kirkens og dens misjons historie og i vår samtid. Mange steder 
har kristendommen mistet fotfeste, ikke minst i Midtøsten og 
Nord-Afrika. Oppslutningen om kristendommen er også alvorlig 
svekket i Europa. Historien forteller oss også om strukturelt 
kirkelig maktmisbruk og kulturell arroganse. Fortsatt i dag lider 
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mange medkristne under forskjellige former for forfølgelse til 
tross for den internasjonale anerkjennelse av menneskerettigheter 
inklusive religionsfrihet. 

Derfor hører også et sterkt kyrie eleison med i en misjonsguds-
tjeneste. Vi ber om Herrens miskunn over kirken – og over 
verden, slik dette er fanget så flott inn i en av takkebønnene etter 
nattverdens avslutning: «Din sønn har gitt sitt liv for én verden 
og én menneskehet. Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har 
hørt og se den nøden du har sett, og å elske vår neste som oss 
selv» (Gudstjenesteboka side 160).

Det er også en annen mørk side ved misjonens historie, som i 
dagens forkynnelse ikke er så framtredende som tidligere, nemlig 
frykten for evig fortapelse. Frykten for den evige pine i det som 
populært kalles Helvete, har vært et viktig motiv i mye vekkelses- 
og misjonsforkynnelse. Selv en så tidsmessig nær biskop og 
misjonsmann som Sigurd Lunde (biskop i Stavanger fra 1976 til 
1986) skrev i sin ungdom en misjonssang, som også har tilhørt 
mitt eget standardrepertoar: «Se markene er hvite, og høsten er 
så stor. Og de er få som kjemper for Jesus her på jord! De fleste 
frykter ofret og kallets bitre ved. Imens de dør der ute, dør uten 
lys å se.» Den rimelig varsomme formuleringen, bærer med seg 
en understrøm av angst for hva som vil skje med dem som ikke får 
høre evangeliet.

Etter mange års tjeneste i spennet mellom misjonsprest i 
Japan og folkekirkeprest i Nordland, tør jeg nå flagge en lenge 
undertrykt teologisk posisjon som gjerne kalles apokatastasis, 
«alle tings gjenopprettelse». Altså en Kristusfundert universal-
isme. Jeg går ikke nærmere inn på det her, men se f.eks. 
min artikkel «Misjon og folkekirke, motsetninger, eller kan 
perspektivene forenes?» i Sendt sammen – NMS i 175 år, 
redigert av Kjetil Aano. Hovedkonklusjonen i lys av dagens 
tekst er imidlertid klar: Det glade, frigjørende budskapet om 
«omvendelse og tilgivelse for syndene» i Jesu navn må deles 
med «hele verden», så «ordet kan komme den enkelte nær» for 
å bruke uttrykket til Paulus fra dagens episteltekst (Rom 10,8). 
Dette budskapet er ikke avhengig av en forestilling om en evig 
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fortapelse. En slik forestilling fortoner seg for meg etter hvert 
ikke bare som en logisk, men også teologisk umulighet. Når 
Jesus kommer igjen og holder dom, vil ondskapen bli beseiret 
og alt menneskene har å stå til regnskap for, også individuelt, 
blir omsluttet av nåden og sannheten. «I et krystallklart hav av 
lys forsvinner tidens natt og gys, forvandlet blir hver gåte her 
til lovsangsjubel der» (NoS 895, Karl Marthinussen, biskop i 
Stavanger 1949-1960).

Oppsummerende momenter til prekenen og 
gudstjenesten

- Kristi himmelfart er en viktig fe-  st i kirkeåret. Den avslutter 
de 40 dagene med disiplenes nærkontakt med Jesus og åpner 
perspektivet fram mot pinsens nye tid.
- Himmelfarten som fysisk fenomen er mindre viktig, men den 
bekrefter at det finnes en annen, «himmelsk» virkelighet. 
- Kirken bekjenner sin tror på Jesu gjenkomst, på dommen og 
på det nye livet. 
- Misjon forutsetter ikke forestillingen om evig fortapelse uten 
at dette behøver gjøres til et tema i prekenen.
- Kristi himmelfart er på en spesiell måte en misjonsfest. Jesus 
gir disiplene sitt globale oppdrag om å forkynne «omvendelse 
og tilgivelse fra syndene» til alle folkeslag, fra Jerusalem til 
verdens ende. 
- Misjon er i stadig forandring. Vi kan fortsatt ta del i 
misjonsoppdraget
- Misjon skaper fellesskap og engasjement, glede og tilbedelse.

Noen ord om misjonsengasjementet i Den norske 
kirke
La oss også minne om at Den norske kirke beskriver seg som en 
misjonerende kirke. På Kirkas hjemmeside, under «om misjon», 
står det viktige ting, jeg liker spesielt godt oppsummeringen som 
gis:

«Helhetlig misjon innebærer å dele evangeliet gjennom nærvær, 
handling og ord, lokalt og globalt. Misjon er global diakoni, 
forkynnelse og kamp for rettferdighet. (…) Vi skal sammen med 
den verdensvide kirke forkynne evangeliet om Jesus Kristus. 
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Under dette hører både evangelisering, diakoni og dialog 
sammen. Misjon er å dele det Gud gir oss. Vi er sendt av den 
treenige Gud for å dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og 
handling. Vi døpes inn i vår lokale menighet, og samtidig inn i et 
verdensvidt fellesskap, hvor Jesus Kristus knytter oss sammen 
med den globale kirke. Vårt misjonsarbeid er en tjeneste i 
forvandlingens og forsoningens tegn. Det blir stadig tydeligere 
at misjonsoppdraget i vår tid handler om å dele evangeliet i en 
religiøst mangfoldig og sekularisert verden. Misjon må bygges 
på kunnskap om og respekt for andres livstolkning og åndelige 
erfaringer.» (Fra: https://kirken.no/nb-NO/SMM/om-misjon/)

Mange menigheter har egne misjonsprosjekt og/eller avtaler med 
en eller flere misjonsorganisasjoner som gjerne kan trekkes inn 
i prekenen, forbønnen, kunngjøringene eller på annen måte i 
forbindelse med gudstjenesten.

Dagens bønn
Dagens bønn understreker himmelfartsdagens misjonspreg: 
«Gi oss din Ånd, så vi kan forkynne evangeliet for alle 
folkeslag, inntil Kristus kommer igjen og gjør alle ting nye (…)» 
(Gudstjenesteboka side 191).

Salmer til Kristi Himmelfartsdag
682: Jesus skal rå (Klassisk britisk misjonssalme fra 1719)
220: Lov Jesu namn og herredom (Oversatt av Arne Garborg!)
----
102: Vi skal se deg, Herre Jesus  
618: Vi er et folk på vandring
895: Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt (Referert 
til i teksten)
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    Søndag før pinse   
     16. mai 2021

     Sak 14,6–9      Herrens dag
     eller Apg 26,1–3.20–29    I Jerusalem og for folkeslagene
     (prekentekst)
     Åp 21,22–27     Det nye Jerusalem
     Joh 3,16–21     Lyset er kommet til verden

Å lese profetiske tekster som en 
bevissthetsstrøm 

Stream of consciousness: A person’s thoughts and conscious 
reactions to events, perceived as a continuous flow. 

(William James in his Principles of Psychology, 1890)

Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, 
halvparten til havet I øst og halvparten til havet i vest.

Profetens Sakarja, 14

Profetene Sakarja og Haggai omtales som samtidige hos Esra 
kapittel 5. De tilhører profetene i post-eksilet. Et brev fra 
stattholderne til perserkongen Dareios er gjengitt i avskrift hos 
Esra, år 520 før Kristus. Her gjengis historien om frigivelsen 
fra eksilet i Babylon under Nebukanesar. Kong Kyros erobret 
Babylon, frigjorde folket, godkjente byggingen i Jerusalem og 
tilbakeføringen av gullkarene. Kyros etterkommer Dareios, 
får rapporten gjengitt hos Esra. Det er i lys av disse historiske 
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hendelsene at profetboken etter Sakarja blir til. Kapitlene 1-8 kan 
være fra profeten selv, kapittel 9-11 er yngre, mulig fra erobringen 
av Aleksander den store på 300-tallet og kapittel 12 – 14 fra 
200-tallet før Kristus. Boken ble kanskje redigert samtidig med 
profetbøkenes sammenstilling. 

Hva som gav Sakarja visjonene er i sannhet et mysterium, men 
måten å skrive på, kan minne om «a stream of concoiusness». 
Kildene som strømmer ut av den visjonære byen Jerusalem blir 
både en dikterisk metafor og en litterær metode for å nærme seg 
Sakarjas drømmeriske tekst, som en kontinuerlig bevissthets-
strøm.  I skjønnlitteraturen er slike indre stemninger og mono-
loger beskrevet i klassikere som Ulysses, Forbrytelse og straff 
og Sult. Setningene kan flyte ut, uten komma og punktum. Slike 
tankesprang tilhører modernismen, men noen mener at den også 
finnes hos Ovid, da er det kanskje ikke helt søkt å forsøke den på 
profetene. 

Å skulle preke over en tekst fra profeten Sakarja er en sjelden 
hendelse. Enda mer kuriøst er det, å skulle forkynne et 
evangelium ut av en åpenbaring, en visjon, fra fordums tider.  
Kanskje finnes det inspirasjon her til å bli like visjonær? Eller 
å våge samme tankesprang i tolkningen. Den berømmelige 
kløften virker enormt bred og uutgrunnelig dyp; i tid, i kontekst, 
i forståelse av historie, av eksistensiell erfaring eller intuitiv opp-
levelse, kort sagt, av gjenkjennelse. Jeg har blitt en fremmed, og 
griper til min egen tankestrøm. 

Dersom Martin Luther var i tvil om Johannes Åpenbaring burde 
være en del av en bibelsk kanon, hva da med profetisk tale, av 
gammeltestamentlig eskatologi? Er det som med apokryfene – 
til oppbyggelse? Men hvis jeg tar med avgrunnen, avstanden og 
fremmedfølelsen, i møte med teksten, vil jeg da komme nærmere? 
Bibelkunnskap er ikke allmennkunnskap. Det kunne være 
fristende å si, «ikke nå lenger», men det kan like mye være et 
uttrykk for et ønske, som at det faktisk har vært det. 

Jeg husker klassesettene på skolen med Det nye testamentet, 
Godt Nytt i rosa solnedgang på coveret, med de ikoniske strek-
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tegningene. Bøkene var fulle av små kommentarer og grove vitser, 
fra tidligere elever. De fungerte omtrent som graffiti på skolens 
toaletter. Jeg husker også hvordan skolegudstjenesten til jul, for 
meg, opplevdes som en invasjon i Tiller kirke. Gammelpresten i 
samarie og pipekrage skrek ut til eleven på fjerde rad om å spytte 
ut tyggisen. Tyggisklysene med Hubbabubba ble festet på de 
elektriske ovnsrørene som var så varme at skosålene kunne smelte 
fast. Oppvekst i Trøndelag gav meg en identitet som kristen 
minoritet. Jeg var Stefanus som ble steinet med snøballer. Det var 
vi og Smiths venner, gutter med kort hår og jenter med skjørt. Så 
det er ikke helt sant, at bibelkunnskap har vært allmennkunnskap, 
ikke på 70-tallet i Skjetnemarka.

Den berømmelige kløften ble aktivt brukt som metafor i vår 
lille kristne minoritet på barneleir. Hvem husker vel ikke strek-
tegningen av to vinkler, med Gud på den ene siden og mennesket 
på den andre, (rent abstrakt), og korset som dannet bro. Kløften 
het synd. Bildet skulle binde oss til Gud, broen gikk over korset. I 
avgrunnen under fikk fantasien fritt spillerom. Det lærte meg å se 
på verden som noe utenfor det egentlige, det virkelige. Verden var 
skygge og speil, som i Augustins platonske anskuelse. 

Jeg kommer stadig tilbake til filmen Taxi Driver av Martin 
Scorsese fra 1973. Travis Bickle, i Robert de Niros skikkelse, 
kjører en ikonisk gul taxi i New York. Han flanerer, kruser, 
ragger gjennom gatene i mørke solbriller, ser verden gjennom 
et bilvindu, eller retrospektivt gjennom bakspeilet, verden som 
skygge og speil. Alt er skitt, en dag vil Gud komme for å renske 
opp alt sammen. Han er «Gods lonely man.» Travis Bickle 
planlegger et politisk attentat, men blir en tilfeldig drapsmann. 
Han er en forløper for Qanon, bevegelsen påvirket av trumpismen 
på ytre høyre fløy i USA; Travis ville ha stormet Capitol Hill. 
Filmen Taxi Driver blir en profeti over alle sinte unge menn 
på avveie, gutter som ender opp med et ensomt budskap; 
alene mot verden.  De kan minne om noen av profetene fra Det 
gamle testamentet, som forkynner «Herrens dag», der volden 
blir religiøst begrunnet. Retorikken finnes også hos Breivik og 
Mannshaus, her i Norge. Vi kan ikke forsvare en teologi der Gud 
står bak noen form for vold. 
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Bibelen er urban, den kan leses som en bys historie, Jerusalem. 
Etter det første drapet, flytter Kain til byen. Babel blir den første 
skyskraperen, og Abraham kom fra byen Ur. Byen er noe befengt, 
Sodoma og Gomorra, Babylon og Roma. Men mest handler 
det om Jerusalem, byen som Gud lover å ta bolig i, ødelegge 
og gjenreise. Det er i Jerusalem at religionen konstitueres, 
men tempelet som bymuren omkranser, begynte i et telt hos 
et nomadefolk. Det er i ørkenen, eksilet, utenforskapet, eller i 
ødeleggelsen og i ruinene, at visjonen om den hellige byen, den 
evige Guds bolig, tar form. Det er i ruinene at drømmene skapes 
og gjenskapes. 

Det er i byen at utenforskapet blir synlig. Jesus fødes utenfor; 
«Det var ikke rom for dem noe sted». Likevel får hendelsen Kong 
Herodes og hele Jerusalem til å skjelve, som en seismologisk 
bevegelse, et jordskjelv som først forløses ved Jesu død, utenfor 
murene. Det er i Jerusalem han går seg bort som 12-åring og 
gjenfinner et hjem i sin fars hus. Jesus er populær utenfor 
Jerusalem, men er en fremmed i byen. Peter blir avslørt på 
dialekten som galileer, de er bønder og fiskere i byen. Jesu 
forbanner Jerusalem, han får fikenbusken utenfor til å visne, og 
profeterer at byen vil falle. Redaksjonshistorisk er evangeliene 
delvis retrospektive, tolket etter Jerusalems fall, skrevet i lys av 
byens ruiner. 

Da de kristne korsfarerne i middelalderen, prinsene fra Europa, 
inntok Jerusalem, forsvant den imaginære byen. Visjonen om 
kongen på tronen i tusenårsriket fra Johannes Åpenbaring, vek til 
fordel for småkonger, som egentlig ikke har hatt noe politisk mål 
annet enn erobringen. Det er utenfor Jerusalem at tro og religion 
skapes, visjoner blir forløst, idealer fødes. Eksilet i Babylon blir en 
arketype, for utenforskap og hjemlengsel. Eksilet føder håp. 

Det begynte i fremmedfølelsen ovenfor en profetisk tekst fra 
Sakarja. Fremmedfølelsen er et bibelsk gjennomgangstema for 
det menneskelige vilkår, da som nå. Fremmedfølelsen kan føre til 
frykt, frykt til hat, og hat til vold. Fremmedfølelsen er nødvendig 
for å kunne drepe en fiende, eller for å skape en fiende. Men det 
er også hos de gammeltestamentlige profetene at den moderne 
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humanismen fødes; ropet mot herskerne som har blod på sine 
hender, de som undertrykker småfolk, de som ikke tar vare på 
enker og de som ikke tar imot den fremmede. Det er de samme 
profetskikkelsene som Johannes døperen og Jesus fra Nasaret 
representerer. De kommer fra ingensteds utenfor byen. De går 
til byen med sin sosiale kritikk og blir offer for byens vold. Jesus 
hadde profetene som ideal for sitt evangelium; «I dag mens dere 
hørte på er disse ord oppfylt!», sier Jesus, før han blir jagd ut av 
sin hjemby Nasaret, for å steines. 

Jesu fiendskap mot byen blir stående. I møte med den 
samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn, forkynner han at 
Gud hverken skal tilbes på fjellet eller i tempelet, men i Ånd og 
sannhet. Ånd og sannhet materialiseres i visjoner og drømmer, 
som hos profeten Sakarja. Jerusalem rives i to og en kilde springer 
frem, som får to elver til å renne fra samme kilde, men mot hver 
sin himmelretning. Eller i pasjonshistorien, når teppet rives i to 
inn til det aller helligste, himmelen formørkes, jorden revner og 
lar de døde stå opp fra gravene sine. Tid og rom oppløses, dag og 
natt, årstider opphører. «Alt er lys, alt er frost», skriver Sakarja i 
sin bevissthetsstrøm. 

Visjonen om det guddommelige lyset, som også Sakarja deler, 
en kilde utenfor sol og måne, skaper visjoner helt inn til vår 
tid; opplysningstidens idealer, fotografiets fødsel, og de evige 
blinkende skjermer som lyser for hvert menneske på trikken. 
I den digitale tidsalder kommuniserer vi ved hjelp av telepati; 
tankestrømmer i små tekstmeldinger som velter hele liv. Små 
beskjeder og Emojis knytter oss til hinnen på glassplaten, 
vibrasjonen i lommen kan få hjerte til å hamre. Beskjeder kan 
bare berøres med fingrene, men aldri gi varmen fra den andres 
hud tilbake. En britisk filosof har sammenliknet mobilen med 
Tornerose som sover i glasskisten, bare prinsens kjærlighetskyss 
kan vekke henne til live. 

Bevisshetsstrømmen og tankesprangene hos profetene Sakarja, 
ble del av inspirasjonen til evangelistene. De hentet sitater og 
skapte nye sammenhenger mellom Israels historie og Jesus 
sin plass i den, som den nye profeten og den nye kongen. Det 



Tekstgjennomganger68

ble til nye kilder som strømmet frem. Selv brukte Jesus vannet 
som bildet på Ånden, som en kilde som aldri tar slutt, som 
vann som aldri gjør deg tørst igjen. Profetene banet vei for 
evangeliet, mot voldsretorikken stod en gryende humanisme, 
det «alt for menneskelige» som Nietzsche kalte det.  Evangeliet 
er en vedvarende protest mot å forbli fremmed for din neste. I 
koronaens tid lever vi i eksil, vi skaper nye visjoner og drømmer 
om kirker og fellesskap som er frarøvet oss. En dag skal vi også 
vende tilbake, og gjenreise fellesskapet. 
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     17. mai   
     mandag 17. mai 2021

     1 Krøn 29,10–14     Vi gir det vi har fått av deg
     1 Tim 2,1–4           Be for konger
     Matt 22,17–22        Gi keiseren hva keiserens er

17. mai er en av årets store festdager, kanskje den aller største. 
Det er en dag hvor det summer fra morgen til kveld. Det er en 
feiring av friheten, av våren, de lyse kvelder og at bjerka springer 
ut. Det er taler, bekransninger, barnetog, flere taler, musikkorps, 
russ, flagg, faner, is og pølser. Det er bunader, russeklær og fin-
klær. En undersøkelse av KIFO (Institutt for kirke-, religions- og 
livssynsforskning) i 2013 viser at 17. mai feires av «alle» og at den 
forener på tvers av etnisitet og religion. Den er en fellesskapsdag.

Historisk stridsdag
Det er likevel ikke en dag som har vært uten strid. I de første 
tiårene etter 1814 forsøkte svenske kong Karl Johan å forhindre 
feiringer. Studenter og borgere som ønsket å feire den selv-
stendige grunnloven hadde et patriotisk siktemål, noe som 
provoserte kongen som oppfattet det som et angrep på unionen. 
Det hele toppet seg med det såkalte Torvslaget i 1829 da militære 
ble satt inn for å spre folkemassen som hadde samlet seg på 
Stortorget. Etter hvert tok feiringen til igjen, med aksept fra 
kongen. De første 17. maitog var tog for borgere og laug med 
deres faner. Enkelte steder hadde det også vært spontane barne-
tog, men det første barnetoget som gikk forbi Slottet i 1870 
institusjonaliserte en ny praksis. Jenter fikk bli med i barnetoget i 
1889. 
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De politiske spenningene på 1880-tallet splittet også 17. mai-
feiringen. Flere steder byttet arbeidere ut borgertoget med 
et venstreradikalt alternativ. Flere tog så dagens lys, bestemt 
av interesser: avholdstog, arbeidertog, stemmerettstog og 
frimenighetenes tog. Noe liknende fortsatte etter noen år med 
samling rundt 1905 og unionsoppløsningen. 17. mai var riktignok 
blitt en dag som samlet barn i tog, men arbeiderne begynte å 
arrangere barnetog også 1. mai, og først mot slutten av 1930-tallet 
avtok spenningen. Etter 1945 ble 17. mai igjen en berusende 
frihets- og festdag. Barnetogene var flere og større. De politiske 
spenningene var likevel merkbare. På 1950-tallet ble politiske 
paroler og kommunisters faner avvist. Og på 1970-tallet utviklet 
17. mai seg til å bli en demonstrasjonsdag flere steder. 

Fellesskap på tvers
I dag er det ikke mange borgertog igjen, og dermed mindre 
grunnlag for strid. Det er likevel ikke uten ubehag at diskusjoner 
rundt minoriteters plass i 17. maiutvalg og plass i barnetog 
dukker opp og forsøker å sette kiler inn i fellesskapet. Men følger 
vi de historiske bølgene har 17. mai vist seg å være en feiring 
med en ganske enestående evne til å overskride motsetninger. 
Det er nesten noe paradoksalt over hvordan en slik dag som er 
så symboltungt preget av nasjonale markører som flagg, sanger 
som hyller Norge, friheten og naturen og det særnorske, og med 
nasjonale folkedrakter som uniform, likevel synes å favne bredt. 
Kanskje er det, slik KIFO-rapporten antyder at dagen ikke har 
et religiøst utgangspunkt, men at det er det konstitusjonelle 
grunnlaget for Norge som samler oss til feiring?

Likevel har kirken hatt en sentral rolle i 17. maifeiringene 
gjennom århundrene og på de lokale steder. Flere steder er det 
fortsatt vanlig at barnetoget går fra skolen til kirken. Guds-
tjeneste inngår i det offisielle programmet mange plasser, trolig 
de fleste. I fjor var både barnetog og gudstjenester avlyst som 
følge av korona-pandemien. Mye tyder på at det heller ikke i 
år vil bli barnetog. Det er derimot en større mulighet for at det 
vil kunne holdes gudstjenester. Og tekstrekken for i år innbyr 
til å gjennomtenke forholdet mellom kirke, folk, kongehus og 
statsmakt. 
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1 Krøn 29,10-14
Første lesetekst er hentet fra 1 Krøn 29,10-14 og er lagt i munnen 
til David. Foranledningen er byggingen av tempelet. I forkant 
av velsignelsen leser vi at David har samlet inn penger til dette 
formål. Her hører vi at folk har kommet «villig» med gavene, 
og det kan jo sånn sett fremstå som en slags dugnad. Det er nok 
høyst diskutabelt hvor frivillig denne dugnadsdeltakelsen har 
vært, men det er store og flotte gaver som er gitt. Og det leder til 
det som fremstår som et hovedpoeng i lovprisningen som følger, 
nemlig at gavene som nå gis for å bygge et tempel til Guds ære, 
opprinnelig kommer fra Gud. Nå gis de tilbake i erkjennelse om 
at uten Gud ville disse gaver ikke ha fantes. Sammen med dette 
hører en bevissthet om sammenhengen mellom folk, statsmakt 
og Gud: «For hvem er jeg, og hvem er mitt folk? Skulle vi være i 
stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg. Det vi 
gir, kommer fra din hånd.» Det fellesskapet som har kommet til 
uttrykk i gaveinnsamlingen/inndragningen er ikke et fellesskap 
som har skapt seg selv, og det forvalter ikke rikdommer som skal 
disponeres fritt. «Rikdom og ære kommer fra deg, og du rår over 
alle ting.» Gud er den som rår og som gir folk og ting mening når 
det settes i tjeneste for Gud og til Guds ære. Det er slik vi ber i 
forbindelse med takkofferet: «Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget 
gir vi deg tilbake».

1 Tim 2,1-4
Andre lesetekst er hentet fra 1 Tim 2,1-4 og gir retningslinjer 
for gudstjenestefeiring. I dette tekstutsnittet formanes vi om 
å gå i forbønn for «konger og alle i ledende stillinger». I guds-
tjenestefeiringene ved søndagens ordinære gudstjenester deltar 
vi i bønn for kongehus og de som har lederansvar. Også i denne 
teksten, som i den foregående, er det relasjonelle mellom Gud og 
mennesker tema. Vi er ikke til for egen skyld, men for Gud, «som 
vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne».  

Matt 22,17-22
I evangelieteksten fra Matt 22,17-22 møter vi de kjente ord om å 
«gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører 
Gud». Konteksten er fariseerne som oppsøker Jesus for å «fange 
ham i ord», som det heter like foran. Det handler om forholdet 
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til den romerske statsmakten som hadde pålagt jødene skatt og 
målet er å sette Jesus fast med et «lurespørsmål». Det vil være 
en opprørserklæring om Jesus avviser den romerske skatten som 
urettmessig. I stedet får de et svar som avviser problemstillingen 
og som stiller forholdet mellom folk, kongemakt/statsmakt og 
religion inn i en sammenheng. 

Det fins en rekke ulike utlegninger av verset. Understrekningen 
av toregimentslæren og den særlige fortolkning av den i form av 
læren om «Eigengesetzlichkeit», som preget deler av tysk luthersk 
teologi i siste del av 1800-tallet og inn på 1900-tallet og som ble 
knyttet til luthersk unnfallenhet overfor nazismen, kan knyttes 
blant annet til dette verset. Her skulle man lyde keiser så vel som 
Gud, og sett i sammenheng med Romerne 13,1 ble statens makt 
gjort selvstendig og ikke underlagt Gud. Men toregimentslæren 
må på ingen måte fortolkes gjennom forestillingen om at de to 
regimenter styres av egne lover. I stedet har det vært vanligere å 
se toregimentslæren som uttrykk for to måter som Gud er til stede 
i verden på, og at man i enhver stand/regimente står til ansvar 
for Gud. Under andre verdenskrig og okkupasjonen av Norge 
var dette et teologisk stridstema. Biskop Eivind Berggrav la, med 
inspirasjon fra blant annet den svenske biskop Gustaf Aulén, vekt 
på at ingen statsmakt som ikke var rettsstatlig forankret, hadde 
krav på lydighet. Det ga mulighet til opprør og ulydighet mot 
staten, men i en samtidig forpliktelse på Gud. 

Paradoksenes dag?
Hvordan skal vi ta dette med inn i 17. mai og en feiring som også 
i år helt sikkert vil stå i koronaens tegn? Er det kanskje det at 17. 
mai er en dag som er historisk og aktuelt preget av paradokser og 
at det er disse som gjør dagen så stor og flott for mange av oss? 
Paradoksene er knyttet til at feiringen er noe av det norskeste av 
norske som fins, og at det er en dag hvor et flertall, uavhengig 
av etnisitet og religion, opplever seg som del av det store norske 
«vi». Det er også en dag som knytter sammen kongehus og folk, 
noe som fikk et symbolsk uttrykk under fjorårets 17. mai. Da 
banetoget ikke kunne komme til slottet og hilse på kongefamilien, 
dro kongeparet i stedet ut på biltur for å hilse på folk. Og over 
det hele lever tekstene fra Det gamle og nye testamentet og 
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minner om at det vi gjør og det vi har ikke er for oss selv, men for 
hverandre og for Gud, fordi det vi har, har vi fått av Gud, og når vi 
gir, så gir vi tilbake. Den store gaven er at vi gir tilbake det vi har 
fått. 17. mai er frihetens dag, gleden og fellesskapets dag, og det er 
Guds dag.

Det er utrolig mange svulmende vakre salmer som passer denne 
dagen, som både i ord og toner hjelper oss til å løfte blikket 
oppover og utover og møte både våre medvandrere og våren. Et 
forslag er disse:

755 Ja, vi elsker (den er obligatorisk)
854 No stig vår song
757 Gud, signe vårt dyre fedreland
759 Fagert er landet

Les mer om 17. mai: 

Finn Jor (red.) (1980): 17. mai. Oslo, J.W. Cappelens Forlag

Pål Ketil Botvar, Sunniva E. Holberg og Olaf Aagedal (2013): 
Nasjonale symboler i Skandinavia. Dokumentasjonsrapport. 
KIFO Notat 2. Oslo
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     Pinseaften   
     lørdag 22. mai 2021     
 
     2 Mos 24,3–11     Herren slutter pakt med Israel
     Ef 2,17–22         Kristus er hjørnesteinen
     Joh 7,37–39         Ånden var ennå ikke kommet

Når jeg nærmer meg tekstrekkene for Pinseaften, er jeg som 
en oppdagelsesreisende på vei til å utforske mysterier og 
hemmeligheter fra fortiden som ennå ikke er fullt ut utforsket. I 
det lyset kan vi bevege oss inn i en verden som overgår eventyrene 
fra barndommen og setter hverdagens utfordringer i det rette 
lys. I pinseaftens tekst fra det gamle testamentet møter vi Moses 
like før han blir instruert om å bygge et tabernakel for Herren. 
Tabernakelet var vår første kirke. Moses har mottatt en rekke 
forskrifter fra Gud og stenker folket med offerblod. Med det 
blodet inngår Gud en pakt med jødefolket om å følge Guds lover. 

Pinseaften er kvelden da disiplene antakelig var i et hus i 
Jerusalem (Apg 1,13; 2,1). Teksten er ikke entydig, men de kan 
være samlet der Jesus innstiftet nattverden sammen med dem 
på skjærtorsdag. Den siste dagen Jesus hadde sammen med 
sine disipler da han innstiftet den nye pakt: «… dette er den 
nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt 
…» Moses stenket offerblod på jødefolket som han ledet ut fra 
slaveriet under Farao i Egypt. Jesus ofret seg selv for oss alle slik 
at blodofring ikke lenger var nødvendig. Vi blir befridd fra våre 
synder, hvis vi tror. Tro krever at vi må investere noe av oss selv 
slik at det Gudsnærværet som vibrerer i tekstene skal bli virkelig 
for oss.  
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Bibeltekstene unndrar seg alltid en entydig fortolkning. Og 
nettopp dette gjør dem så levende og spennende selv om vi lever 
tusener av år unna hendelsene i tid. Gudsnærværet i tekstene 
betyr at din tolkning ikke trenger å være lik min. Det vakre med 
flertydigheten i tekstene er at det er plass til oss alle, ja, det er 
plass til å vokse og se noe nytt hver gang vi leser tekstene. Det 
er slik jeg forstår Johannes når han sier: «Den som tror på meg, 
fra hans indre skal det, som Skriften sier, strømme elver av 
levende vann.» Det forunderlige er at når vi tør å åpne oss for 
bibeltekstene så er vi ikke lenger fremmede og utlendinger. Vi 
har da blitt en del av «de helliges medborgere og Guds familie» 
som Paulus (eller en av etterkommerne hans) skrev i brevet til 
efeserne. Med disse innledende betraktningene inviterer jeg deg 
med på min tolkning av Pinsemysteriet.

Pinseaften innleder pinsen som strekker seg over tre dager, fra 
pinseaften til andre pinsedag. Pinsen er den tredje store høy-
tid i kirken, etter jul og påske. Mysteriet skjer i ly av mørket. 
Natten mellom pinseaften og 1. pinsedag er en Hellig natt. Det er 
likhetstrekk til da Jesus ble født og da han døde. Gud lot seg føde 
inn i vår verden natten mellom julaften og første juledag. Kristus 
oppsto fra de døde natten mellom påskeaften og 1. påskedag og 
Den hellige ånd ble gitt til apostlene i form av ildtunger natten 
mellom pinseaften og 1. pinsedag. Det skjer i ly av mørket, for det 
som skjer er et mysterium.

Det er et mysterium som unndrar seg mitt forskende blikk. 
Fornuften min må jobbe annerledes. I stedet for sikker viten 
blir jeg gitt fortellinger om religiøse erfaringer. Jeg har måttet 
fremkalle mine egne gudserfaringer for å forstå bibeltekstene 
her. På den annen side har jeg også lært at uten bibeltekstene 
ville jeg ikke blitt trygg på mine egne erfaringer som nettopp 
gudserfaringer. 

Jeg har også hatt et behov for å høre andres erfaringer slik at vi 
kan gi hverandre bekreftelse. Slik vi leser om i julefortellingen. 
Det at Gud valgte å la seg føde inn i vår verden er en for stor 
innsikt for et enkelt menneske å ta innover seg. Fortellingen om 
Jesu fødsel viser oss at vi trenger hverandre for å få bekreftet våre 
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Gudserfaringer. Da Maria møtte engelen Gabriel og fikk høre at 
hun var valgt ut til å føde Guds sønn, hjalp engelen henne med å 
ta valget ved å henvise til hennes slektning Elisabeth som var blitt 
gravid i høy alder. Maria reiste da til Elisabeth og ble ivaretatt den 
eldre og mer erfarne «prestefruen» den første tiden. De var begge 
blitt gravide ved Guds hjelp og Johannes døperen og Jesus kom til 
å få stor betydning for hverandre i livet. 

Hjemme i Nasaret hadde Josef fått en drøm som hjalp ham til å 
tro at Maria virkelig var gravid med Guds sønn, slik at han kunne 
bli hos henne. De to dro sammen til Betlehem. Vismennene fulgte 
en stjerne på himmelen og hyrdene på marken møtte en engel. 
Gudserfaringene og tegnene de fikk var ulike, men alle ble de ledet 
til den samme stallen i Betlehem. Maria og Josef, vismennene og 
hyrdene møtes i stallen og bekrefter hverandres erfaringer om at 
Jesus, Guds sønn, virkelig var kommet til verden og verden ville 
aldri mer bli den samme. 

Det samme gjelder oss alle når vi erfarer Gud. Min erfaring med 
pinseflammen kan tydeliggjøre hvordan Gudserfaringer kan virke 
på oss i dag. Før jeg valgte teologistudiet hadde jeg lang fartstid 
fra AMORC «den antikke, mystiske orden av rosen og korset». 
Der, i ordenen, mens jeg også gikk på teologistudiet, hadde jeg en 
opplevelse av pinseflammen. Jeg var forunderlig nok vestalinne 
– det vil si at jeg var vokteren av den hellige flamme – i et tempel. 
Som vestalinne i ritualet opplevde jeg at jeg plutselig trådte inn 
i et kraftfelt. Jeg skulle lese opp en ed og opplevde at stemmen 
nesten ikke bar og det er utypisk for meg. Jeg måtte kremte flere 
ganger. Det underligste var opplevelsen av at den kraften jeg var 
i berøring med ikke var min. Jeg delte opplevelsen med søsteren 
min som var til stede som en av lederne. Hun fortalte meg at 
hun hadde sett noe utrolig. Hun hadde sett en ildtunge dale 
ned over hodet mitt og bre seg ut som en engel. Engelen hadde 
foldet vingene rundt meg og førte vingespissene mot halsen min. 
Hun syntes det var rart at jeg hadde klart å prate i det hele tatt. 
Opplevelsen gjorde inntrykk på meg, men hadde forblitt privat 
og kanskje glemt om den ikke hadde kommet i berøring med en 
bibeltekst. Dagen etter var jeg tilbake på Teologisk Fakultet og 
ble gitt en oppgave om Jesaja 6. Det slo meg helt ut. Fortellingen 
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er om serafene som renser Jesajas munn og forberedte ham på 
sitt kall – hadde jeg selv nettopp fått oppleve. Det betydde mye 
for mitt prestekall som jeg aldri har tvilt på etter den hendelsen. 
Min egen opplevelse var i grunnen liten. Jeg opplevde å komme i 
berøring med en kraft og hadde aldri tenkt mer over episoden om 
jeg ikke hadde delt erfaringen og fått høre hva min søster så. Vi 
trenger hverandre for å forstå Gud. Jeg fikk et glimt av pinseilden 
og serafenglene og ble forberedt for min prestegjerning i kirken. 

Pinse stammer fra det greske ordet pentekosté som betyr «femti» 
fordi pinsen kommer 50 dager etter påske. Dagen beskrives 
i andre kapittel av Apostlenes gjerninger. Her fortelles det at 
apostlene var samlet ti dager etter Kristi Himmelfart for å feire 
den jødiske høytiden Shavuot, som er en takkefest for kornhøsten 
(3. mos 23,15-21 og 5. mos 16,9-12). Plutselig hørte forsamlingen 
lyden av kraftig vind, og ildtunger satte seg på hver enkelt av dem. 
Det forklares at de ble fylt av Den hellige ånd, og at de begynte 
å tale et språk som alle forstod selv om de var fra forskjellige 
folkeslag. Denne dagen anses som kristendommens tilblivelse. 
Apostelen Peter forklarte forsamlingen at det var et under fra 
Gud.  

Moses samlet de 70 eldste og gikk opp på fjellet der de alle fikk 
se Israels Gud. Under føttene hans var det som et gulv av safir, 
klart som himmelen selv. I Johannes Åpenbaring tas dette bildet 
opp igjen i beskrivelsen av det nye Jerusalem. Bibelen er full av 
slike kryssreferanser og uutgrunnelige mønstre. Slikt gjør det 
spennende å utforske Bibelen. Alle disse spektakulære hendelsene 
– har vi mennesker slikt i dag? Ja, men vi snakker ikke åpent om 
det. Vi leker gjerne med det i filmer, tv-serier og spill. Netflix har 
nylig vist en amerikansk tv-serie, «Supernatural», som har gått 
sammenhengende i 15 år. Serien handler om to brødre som får 
et ufrivillig oppdrag om å redde verden. De lærer seg å kjempe 
mot monstre og demoner, men blir etter hvert viklet inn i et høyt 
spill der engler og demoner, Gud og Satan er aktive. De kristne 
erfaringene utforskes i serien som et uhøytidelig og fritt område, 
slik det også gjøres i spillverdenen. Vi leker med gudserfaringer, 
men er de virkelige? Gudserfaringer tilhører privatsfæren i vår 
tid, og selv vi prester frykter å si noe som kan virke støtende. Jeg 
gjorde her et hederlig forsøk.
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Salmeforslag (fra Norsk hymnologisk forenings 
«Salmeverktøyet»)
226 – Kom regn fra det høye
224 – Kom Hellige Ånd, Herre Gud
584 – Det strøymer ei livselv av lukke
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     1. pinsedag  
     søndag 23. mai 2021

     1 Mos 1,1–5        Guds Ånd svevde over vannet
     Apg 2,1–11         Ånden blir gitt
     Joh 14,15–21     Talsmannen og Jesu bud 

Innledning
Den første pinsedagens under er at Åndens ild kom og falt på 
disiplene. Pinsen er ikke like lett å få tak på som Julen med 
barnet og påsken med den oppstandne Jesus. Den Hellige Ånd 
selv var usynlig, men da den kom over disiplene, ble den ledsaget 
av symboler som var virkelige og kunne erfares. Ild og due er 
symboler for Den hellige ånd; Åndens komme på pinsedagen er 
en åpenbaringshandling som er like stor som lovgivningen på 
Sinai, Kristi fødsel eller Kristi oppstandelse. Pinsen er også kjent 
som kirkens fødselsdag – der det ble skapt et nytt folk som fikk et 
felles språk. Ånden fikk bo i den kristne menighet og i hver enkelt 
troende.

Afrikansk analogi
Teologen Charles Nyamiti henter analogier fra det Afrikanske 
samfunnet for å forklare Den Hellige Ånd. Han sier at Faderen og 
Sønnen i treenigheten er forfedre og etterkommere av hverandre, 
og ånden muliggjør at de gledelig kan leve i relasjon til hverandre. 
Relasjonen mellom forfedrene og etterkommerne er viktig å 
holde vedlike ved å ritualisere og ved å ta i bruk den innøvde 
kommunikasjonen. Forholdet vil ellers opphøre hvis det ikke 
pleies.
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Nyamiti finner her en parallell i måten Jesus opprettholdt den 
rituelle kontakten med sin far mens han var her på jorden. Han 
hadde den gjensidige åndelige kommunikasjonen med Faderen 
fordi det var viktig. Når Jesus skulle forlate disiplene, så avslører 
han hvordan disiplene skal være i relasjon med ham og Faderen, 
nemlig gjennom Den hellige ånd. Jesus hadde vært en hjelper og 
venn for dem og vist dem faderlig omsorg. Han skulle ikke føre 
dem ut av det forholdet han hadde ført dem inn i, og la dem bli 
igjen som foreldreløse barn, men det skulle fungere på en annen 
måte. Gjennom en form for kommunikasjon som verden ikke 
kjenner fordi verden verken anerkjenner Faderen eller Sønnen.

En videre utvikling av dette aspektet av Den hellige ånd som 
bindeleddet finnes hos kirkefader Augustin. Augustin ser på 
Ånden som enhetsbånd mellom Far og Sønn på den ene siden, 
og mellom Gud og troende på den andre. Ånden er en gave gitt 
av Gud som forener troende både med Gud og med hverandre. 
Den hellige ånd knytter enhetsbånd mellom troende, som kirkens 
enhet til slutt avhenger av – for kirken er Den hellige ånds tempel, 
hvor den bor.

Åpenbaring
En av Åndens viktigste roller er å gjøre Gud kjent for menneske-
heten. Ånden virket gjennom profetene og våre forfedre lærte om 
Gud. Åpenbaring kan ikke skje uten hjelp fra Guds Ånd.

Ilden er ofte et tegn på Guds åpenbaringsnærvær. Gud åpenbarte 
seg for Moses i en brennende tornebusk (2 Mos 3,2). Da Gud 
sluttet sin pakt med Israel og gav dem de ti bud, åpenbarte han 
seg i ild på Sinai (2 Mos 19,18).

Det første disiplene gjorde da de ble fylt av Den hellige ånd, var å 
tale i andre tungemål. Dette betyr at nå skal evangeliet om Guds 
store gjerning forkynnes på alle språk så Gud kan samle seg et 
folk fra alle folkeslag.

Likesom ildtungene hadde delt seg og satt seg på hver enkelt 
av dem for å vise at Den hellige ånd ble gitt til hver enkelt 
individuelt, sto også hver enkelt fram med et budskap fra Gud – et 
vitnesbyrd om Guds store gjerninger. 
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Ånden spiller en viktig rolle i forhold til den viktigste teologiske 
kilden, nemlig Bibelen. Vi lærer at Skriften er inspirert av Gud; 
gjennom Den hellige ånd får Bibelen sin autoritet.

Ånden blir også ansett for å være involvert i den menneskelige 
responsen på åpenbaringen. De fleste kristne teologer har sett på 
selve troen som et resultat av Den hellige ånds arbeid.

Vinden
Ånden er fri som vinden, den kan ikke kontrolleres av mennesker, 
men blåser dit den vil. Forfatterne av Det gamle testamentet er 
forsiktige med ikke å identifisere Gud med vinden, og dermed 
redusere Gud til nivå med en naturkraft. Likevel trekkes en 
parallell mellom vindens kraft og Gud. Å snakke om Gud som ånd 
er å minne Israel på kraften og dynamikken til Gud som hadde 
kalt Israel ut av Egypt. Dette bildet av ånden som forløsende kraft 
er kanskje angitt i sin mest betydningsfulle form i beretningen om 
utvandringen fra Egypt, der en kraftig vind deler Rødehavet. Her 
formidler ideen om Ruach både Guds kraft og forløsende hensikt. 
Vinden kommer fra himmelen der Gud er, helt ned til jorden og 
fyller disiplene slik at de kan oppleve og erfare med visshet at de 
har Guds Ånd.

Sannheten
Prekenteksten er hentet fra Jesu avskjedstale i kapittel 14-17 hos 
Johannes og er gjennomvevd med tanken på at Jesus skal forlate 
sine.

Et av Johannesevangeliets hovedtemaer er sannheten. Han 
bruker ordet ἀληθείας tjuefem ganger, sammenlignet med én 
gang i Matteus og tre ganger hver i Markus og Lukas. Det viser 
at Johannes er interessert i sannheten. Han ser på sannhet ikke 
bare som en kvalitet ved ord, men han ser sannhet også i Jesu 
handlinger. Disiplene var opptatt av mye av de tingene Jesus 
gjorde, men ingenting er så tydelig i evangeliet utenom det at 
det var en del disse mennene ikke skjønte av hva som egentlig 
skjedde. De forsto ikke betydningen av hendelsene de deltok i. 
De kunne bare gjengi hendelsene slik de kjente dem, og dette 
gir oss ulike versjoner og kanskje upresise beretninger om disse 
hendelsene.
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Johannes tolker for oss sannheten som er spesielt knyttet til 
Jesus, og kaller ham for sannheten. Han gir en redegjørelse 
som ikke skal villede leseren ved å få fram betydningen av disse 
hendelsene i Jesu liv. Johannesevangeliet kontrasterer den 
sannheten om Jesus med de utilstrekkelige sannheter som andre 
på trostorget skisserer. Ånden vil bevare disiplene på veien til 
Jesus, et uttrykk for den kristne tro på den treenige Gud.

Hjelperen
Det greske ordet for «talsmannen» – παράκλητος – kan tolkes 
på mer enn én måte. En paraklet er en som er tilkalt til hjelp av 
Faderen gjennom Sønnen. Språklig svarer ordet til det latinske 
advocatus, som er et ord fra rettssalen. Dette føyer seg godt 
inn i Johannesevangeliet som rettssaken om Jesus. Ånden som 
forsvarer oss når vi er i en trengt posisjon og lærer oss i samme 
stund hva som er rett å si (Luk 12,12). En mann som var tiltalt 
i gresk rett, måtte selv føre sin sak, men han kunne ta med seg 
en venn – en hjelper som ga ham den nødvendige moralske 
støtten. Kanskje det er særlig trøste-aspektet som passer godt 
inn i disse avskjeds-scenene i Johannes. I dag er det kanskje som 
oppmuntring til menigheten om å gjøre det rette. Faderen sender 
Ånden i Jesu navn. På denne måten blir han selv hos dem – selv 
når han forlater dem.

Til preken
Vitne om Jesus – Det er mange momenter i prekenteksten som 
kan aktualiseres, for eksempel vers 15 om å elske ham og holde 
hans bud. Et moment jeg vil skissere er at Jesus vitnet om seg 
selv, men Ånden vitner om Jesus og ikke om seg selv. Den hellige 
ånd er som et forstørrelsesglass som får fram det som er fjernt, 
og gjør det nær til oss. Han er selv vitnesbyrd som bæres av 
guddommen, Faderen, Sønnen og Ånden. Det var også vitne fra 
en rekke menneskelige vitner, og i dette tilfellet kunne vitnet 
selvfølgelig verifiseres og avhøres ved normale undersøkende 
prosesser. Blant slike vitner er den samaritanske kvinnen. 
«Vitne» er et rettslig begrep. Det betyr hvilken type bevis som er 
tillatt i en rettsdomstol. Det ville selvfølgelig vært urimelig å tro 
om begrepet var begrenset til denne typen rettslige vitner. 



851. pinsedag

Likevel er ikke begrepet uten betydning: det er konstant i bruk i 
evangeliet, noe som viser at Johannes er trygg på sine fakta. Han 
forteller oss at det han skriver er godt attestert. 

Et annet moment er at Jesus kommer til disiplene igjen. Og nå 
kommer han med fast adresse hos dem. De skal aldri miste ham 
igjen. Første gang han kom, søkte han gjestenes rom, et herberge. 
Ikke en gang der var det plass. Nå kommer han ikke til et bestemt 
sted eller utvalgte personer, som i GT der Herren skulle bo iblant 
sitt folk. Han kommer til hver enkelt som en fast adresse for Den 
hellige ånd. Vi får kraft og frimodighet til å pleie vårt forhold til 
Gud og forkynne Guds storverk som naturligvis først og fremst er 
budskapet om Jesus og den frelsen han bringer.

Salmeforslag
240 Måne og sol, skyer og vind
227 Sannhets tolk og taler
977 Halleluja
228 O lue fra Guds kjærlighet
512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt
232 I all sin glans nu stråler solen
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     2. pinsedag   
     mandag 24. mai 2021

     Jes 44,3–5        Min Ånd vil jeg utøse
     Apg 11,19–26      Den første hedningekristne menighet
     Joh 6,44–47        Far drar mennesker til Jesus   

2. pinsedag - Alt skal være opplært av Gud
«Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt 
meg, drar ham.» Ordene ligner ordene som leses 6. søndag i 
åpenbaringstiden: «Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt 
ham av min Far» (Joh 6,65, 1. tekstrekke). Sammenholdt med 
det kjente jesusordet «ingen kommer til Faderen uten ved meg» 
(Joh 14,6), blir dualiteten som preger hele Johannesevangeliet 
tydelig. Ingen kan komme til Faderen uten ved Sønnen, og ingen 
kan komme til Sønnen uten at det er gitt av Faderen. Dette høres 
ut som en sirkelslutning, men dette er kjernen i dagens tema, Den 
hellige ånd. Det er Ånden som er bindeleddet. Ånden benevnes 
riktignok ikke eksplisitt i dagens evangelietekst. I teksten fra 
åpenbaringstiden derimot, sies det eksplisitt: «Det er Ånden som 
gjør levende, kjøtt og blod duger ikke» (Joh 6,63). 

I Johannesevangeliet kommer Åndens gjerning til uttrykk i 
praktisk talt alle utsagn og uttrykk som brukes synonymt med 
troen: Det er Ånden som gjør at vi «ser», «hører» (og i denne 
teksten «kommer til») Jesus, som altså ikke betyr å se, høre (og 
komme til) Jesus i det ytre, men til ham som Guds evige Sønn. 
Det er for eksempel typisk for den johanneiske Jesus det at han 
like før dagens prekentekst er polemisk og avvisende til dem som 
kommer til ham for å bli mette etter at de hadde deltatt i
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brødunderet: «Dere søker meg fordi dere spiste av brødene og ble 
mette, ikke fordi dere har sett tegn» (Joh 6,26). En slik avvisende 
og kjølig tone er helt utenkelig i de synoptiske evangeliene – og 
for så vidt også for oss, takk og lov. Men poenget er likevel helt 
sentralt, nemlig å fastholde det som mennesket ikke selv kan 
erkjenne eller velge, nemlig tilliten til (troen på) at Jesus er Guds 
evige Sønn.

Nå kunne det vært fristende å gå direkte til å tematisere «den frie 
vilje» hva troen angår – å kaste seg inn i Confessio Augustana 
5 og 18 og gjerne også Luthers Om den trellbundne vilje; Det er 
fristende rett og slett fordi forståelsen av dette spørsmålet får 
så store følger for alt fra sakraments- og kirkesyn til vitenskaps- 
og samfunnssyn. Særlig hvis man preker over den parallelle 
åpenbaringsteksten Joh 6,63ff., blir dette temaet iøynefallende. I 
dagens tekst derimot, er det et annet pneumatologisk tema som 
betones – et tema som jeg tenker passer langt bedre på andre 
pinsedag enn om hvordan den enkelte kommer til tro på Jesus 
som Guds Sønn – nemlig at Åndens gjerning i den nye pakt er en 
altomfattende gjerning. Se her:

Både åpenbaringssøndagssteksten Joh 6,65 og dagens tekst 
Joh 6,44 snakker om at «ingen kan komme til meg uten at 
Faderen…», men konteksten er helt forskjellig: I åpenbarings-
søndagsteksten er konteksten disiplene og skillet mellom de som 
tror og den som ikke tror (Judas), som ville samsvart med temaet 
om individuell utvelgelse. I dagens evangelietekst, derimot, er 
konteksten «jødene» – og skillet mellom den gamle pakt og den 
evige pakt som er kommet i og med Sønnen og Ånden. Dermed 
får setningen en helt annen og dypere betydning enn hvis vi bare 
leser den i lys av Joh 6,65 eller vår egen konfesjonelle iver i å 
avvise den frie vilje. Det er dette paktsteologiske skiftet som er 
grunntemaet i dagens tema rundt Ånden.

I en jødisk kontekst blir den lille setningen «ingen kan komme 
til meg uten at Faderen drar ham» en ny paktsbekjennelse. 
«Ingen kan » betyr rett og slett «heller ikke paktsfolket kan ». Og 
begrepet «drar», som rabbinsk litteratur knyttet til Toraen (at 
Gud drar sitt folk henimot Loven), knytter Jesus til seg selv. 



892. pinsedag

Og endelig kaller han Gud for Far (i betydningen sin Far), hvor 
alle ego-eimi-ordene fastholder dette Far-Sønn-forholdet som 
en evig identifikasjonsrelasjon. Det er altså en ny pakt som er 
opprettet – den evige pakten med Gud selv, hvor Ånden utøses 
over alt folk. Og nettopp fordi det er den gamle pakten som er den 
polemiske baksiden for Jesu tale om «ingen», så er den positive 
forsiden «alle» (pantes) – altså ikke lenger «dere», men «alle». 
Derfor sier Jesus i denne paktsteologiske sammenhengen: «Alle 
(pantes) er opplært av Gud». Det er denne nye altomfattende 
pakten som nå er opprettet ved Den hellige ånd. Det er dette 
altomfattende håps- og frelsesperspektivet som fremstår som 
grunntemaet i dagens evangelium. Det er dette som er pinse. 

Dette universelle perspektivet utvides ytterligere dersom vi 
leser dagens evangelium i lys av den parallelle jesustalen like 
før (6,37). Der står det ikke bare pantes (hankjønn flertall, «alle 
mann»), men pan (intetkjønn entall, «alt»): «Alt det som Faderen 
gir meg, kommer til meg», som gir assosiasjoner til prologens 
«panta (intetkjønn flertall) er blitt til ved Ham». Dette minner 
litt om den typen kosmisk universalitet som finnes i Efeser- og 
Kolosserbrevet. Mens første pinsedag som kjent er feiringen av at 
Åndens utøses over apostlene og det kirkelige embete, for å kunne 
representere Kristus i tiden, så blir andre pinsedag feiringen av 
Ånden som den livssfære som omslutter alt og trekker alt henimot 
Kristus og det nye livet i Gud. På andre pinsedag skuer vi den nye 
pakt hvor Skaperen åpenbares som den kosmiske Nyskaperen. 
Ånden (ruah) som pisker over kaoshavet for å gjøre det sånn 
noenlunde levende i dette golde universet (1 Mos 1) har nå begynt 
sin endelige gjerning, nemlig å trekke alt hjem til Faderen og 
Sønnen.

En slik allmenn horisont hvor kontrasten settes mellom den 
gamle, partikulære og den nye, universelle pakten gjør noe med 
forståelsen av det påfølgende uttrykket «den som hører [de 
tror]» (pas ho akousas – 6,45). For poenget er ikke primært 
det individualistiske og lukkede «hver den som tror», men det 
universelle og åpne «enhver som tror» – altså i motsetningen til 
alle partikulære grupperinger. Slik bør også Joh 3,16 leses, ikke 
primært som en individuell «omvendelsestekst», men som en 
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kontrast til den gamle pakts partikularitet. Derfor burde man 
egentlig ikke oversette disse tekstene med «den som tror...», men 
snarere med det åpnere «enhver som tror». Og dette gjør noe 
med hvordan vi ser vår medskapning – ikke som noe utenfor vår 
kirkelighet, men som noe som er innenfor Åndens sfære og som 
derigjennom – det er vårt håp – dras henimot Kristus. 

Nå er det klart at det i dagens evangelietekst og i Johannes-
evangeliet generelt også er en retorisk skyggeside bak den 
universelle solsiden, nemlig at noen (i det minste diskursivt) ikke 
tror – dvs. ikke blir dratt av Ånden henimot Kristus og frelsen. 
Og det er et trist faktum i Johannesevangeliet at navnet for 
denne muligheten er «jødene» – at hver gang Jesus kommer i en 
polemisk situasjon til «folket», så skifter de navn til «jødene». 
Bakgrunnen for denne tragiske språkbruken, som har vært 
all antisemittismes mor gjennom tidene, er vel sannsynligvis 
konflikten mellom en dominerende synagoge og den johanneiske 
minoritetsmenighet. Men denne dypt tragiske og unyanserte 
retorikken i Johannesevangeliet må ikke få dekke til det 
universelle budskapet – håpet om at hele skapningen som ved 
synden står dømt overfor Gud skal gjenløses til evig liv ved Jesus 
Kristus i Den hellige Ånd. 

Først nå, etter å ha sett at troen er en dragning av Ånden og at 
Åndens gjerning er av universell karakter, kan det være på sin 
plass å snakke litt om det individuelle aspektet – den som tror. 
For først nå blir det utvetydig klart at mennesket ikke pelagiansk 
kan takke seg selv for troen – som ville vært det verst tenkelige 
hovmod, men at den er en Åndens gave – og dermed ytrer seg 
i takknemlighet til Gud og tjeneste til all skapning. Og først nå 
blir det klart at kirken ikke kan forstå seg som en subkultur, 
annet enn hvis hun nødes til det ved forfølgelser, men snarere 
som et sakrament for verden – alminnelig og syndig i seg selv, 
og samtidig kristusrepresenterende overfor allskapningen, som 
Ånden er ved å hente hjem til Gud. Den som tror er ikke annet 
enn dette – å være et fysisk lem på Kristi kropp (kirken) i og med 
sakramentene, takksigelsen og øvelsen i å leve et alminnelig, godt 
liv. Hvordan vi er kommet dit er ikke så viktig, annet enn at det 
dypest sett, og på subtilt og skjult vis, er bevirket av Ånden. Mer 
tid trenger man egentlig ikke på dét spørsmålet. Takk og lov! 



912. pinsedag

Hva gjør vi så med dette i en preken på andre pinsedag? Den 
overordnede problemstillingen er altså hvordan alt det skapte 
hører sammen i Ånden og skal samles hos Jesus og Gud. Selv 
ville jeg knyttet dette universelle budskapet til eukaristien, ikke 
bare av «høykirkelige» grunner, men rett og slett fordi det er 
nattverden som er konteksten i dagens evangelium – manna i 
den gamle pakt og Jesus som det levende brød i den nye pakt. 
Her er det ikke bare snakk om et symbolsk ego-eimi-ord (jeg er 
det levende brød), men helt konkret nattverden. Skiftet skjer i v. 
54, hvor det ikke lenger heter «den som spiser » (phagein, eks. v. 
53), men «den som tygger » (trōgein). Lest i lys av perikopen som 
helhet, og også i lys av klassisk eukaristiforståelse, blir nattverden 
ikke bare et frelsesmåltid for dem som tygger, men et tegn på det 
altomfattende fellesskap som er frukten av Åndens gjerning – å 
dra alt hjem til Sønnen og Faderen. Så blir da også eukaristien 
tegn på det kristne liv vi er kallet til, å søke sammen i kjærlighet 
med alt dette som allerede lever inne i Åndens sfære – alle 
mennesker, stein og hav, alt som gror, fuglene og dyrene, kultur 
og roboter – ja, alt som er til, panta.

Salmeforslag 
– jeg ville kjørt på med grundtvigsalmer:
229 – Den signede dag (prosesjonssalme)
958 – Første linje som antifon, med Davidsalme 104, vv. 27-30 
(mellom GT og epistel).
955 – Salmodi med halleluja (før evangeliet og preken)
979 – Den nikenske trosbekjennelse (etter preken)
232 – I all sin glans nu stråler solen (offertoriesalme/
eukaristisalme)
233 – Kjærlighet er lysets kilde (sluttsalme)
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     Treenighetssøndag   
     30. mai 2021

     1 Mos 18,1–8        Herren gjester Abraham
     Rom 11,33–36      Å, dyp av visdom hos Gud
     Luk 10,21–24       Jesus jublet i Ånden   

GT-teksten (1 Mos 18,1-8)
1 Mosebok 18 begynner med å fortelle oss at Gud viste seg for 
Abraham, men dette er overskriften til historien, og det vil ta en 
stund før Abraham innser identiteten til sine mystiske besøkende. 
Når tre menneskelige figurer dukker opp ved leiren hans, er det 
ingenting som tyder på at de er noe annet enn tre menn. Det sies 
ofte at Abraham tilbyr dem typisk ørken-nomadisk gjestfrihet, 
selv om hans gjestfrihet ser mer ekstravagant ut enn det vi vanlig-
vis viser. Det sies om fortellingen om den bortkomne sønn (Lukas 
15,11-32) at når faren løper ut for å møte sønnen, oppfører han 
seg med en mangel på verdighet som ikke ville være normalt 
for en respektabel Midtøsten-mann, og det samme ville gjelde 
Abraham i vår tekst. Med andre ord understreker hele historien 
den ekstravagante naturen til Abrahams gjestfrihet. Litt «Frans 
av Assisi-aktig», og vi kunne alle lære litt av denne friheten fra 
selvhøytidelighet! 

Videre, når det gjelder de tre mennene, og bruken av navnet 
Herre, samt bruken av en slik tekst på treenighetssøndag, så vil 
jeg si følgende, basert på en gammel bok – Tryggve Mettinger: 
Namnet och närväron (1987) som handler om navnene på Gud, 
særlig El/Elohim og YHWH/Adonai. 
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Det er sansynlig at det skulle ha stått Elohim, og ikke YHWH som 
første ord i kapittel 18. Se her: «Elohim», gudene (vanlig flertall, 
ikke såkalt pluralis majestatis!) viste seg for Abraham. Han så 
opp og fikk se tre menn.

Det finnes mange eksempler fra Genesis på dette fenomenet 
(utskifting av El/Elohim med YHWH).

«Sannelig, HERREN (altså: YHWH) er på dette stedet, og 
jeg visste det ikke!» (28:16). «Han kalte stedet for Betel. Men 
tidligere het byen Lus.» (Genesis 28:19).

Tryggve Mettinger forklarer uoverensstemmelsen slik:
 
Traditionerna om patriarkerna fördes muntligen vidare 
under århundraden då det gängse gudsnamnet var just 
JHWH. Nu betygar GT vissheten om en grundläggande 
kontinuitet genom den bibliska historien. ... Bruket av JHWH-
namnet i 1 Moseboken är ett uttryck för denna visshet. 
(Mettinger, s. 57)

 
JHWH er redigert inn i patriarkfortellingene på steder hvor det 
tidligere har stått El, eller Elohim. Mettinger skriver videre: «Det 
är en vanlig uppfattning att namnet JHWH ... har ersatt ett 
äldre El.» 

Man får riktignok en fjong referanse til trinitarisk filosofisk teologi 
utviklet i Nikea mange århundrer etterpå, tre vesener, én Gud, 
hvis man tar teksten for god fisk (og det kan man jo gjøre), men 
mer sannsynlig skulle det ha stått i en eldre versjon av teksten: 
«Elohim» – «gudene viste seg for Abraham. ... Han så opp og fikk 
se tre menn.»

Epistelteksten (Romerne 11,33-36) 
Universalismedebatten har fått vind i seila med David Bentley 
Harts bok: That all shall be saved (2019), hvor han argumenterer 
for en sterk universalisme: alle skal, ikke kan, bli frelst. Han om 
det, men spørsmålet aktualiseres iallfall av teksten som følger 
like før søndagens episteltekst, og kanskje er det en drøm om 
universell frelse for både jøder og hedninger, som får Paulus til å 
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bryte ut: «Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!!» i 
denne teksten, treenighetssøndag? I vers 11,25, 8 vers tidligere, 
sier Paulus: «Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, 
søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del 
av Israel har blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn 
i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, (Osv…)» 
Studiebibelen sier: inntil hedningene er kommet inn i fullt tall: 
Det gr. plæråma tån ethnån, «hedningenes fulle tall/fylde», kan 
bety enten samtlige hedninger eller et antall som Gud har fastsatt. 
(jf. Apg 13,48; Åp 6,11) Det er mange hedninger, og utsikten 
fra Romerne 11,33 er ment å skulle fylle oss med en beundring 
overfor «det som ingenting kan tenkes større enn», Gud og hans 
rikdom, visdom og kunnskap. Følelsen av det sublime, Guds 
ubeskrivelige godhet og kjærlighet og vise frelsesplan. Vi skal 
bli slått i bakken av undring. Det er slik Paulus forventer at vi 
skal føle oss når vi kommer rundt den siste svingen i dette, hans 
største skrift. Det er en fantastisk enkelhet rundt argumentet, 
eller rettere sagt: om Guds plan slik Paulus har lagt den ut. 
(Ifølge bibelsk teolog og biskop N.T. Wright – Paul for everyone, 
Romans part two (2004)). Det er alltid mulig med Paulus (som 
med Luther) å ta en liten teologisk bit, og lage et eget skjema 
som ikke helt klarer å holde balansen slik Paulus har gjort. Men 
vi kan prøve å forstå helheten. For det eneste vi kan gjøre i dag, 
på trenighetssøndag er å trekke et langt, dypt pust og riste på 
hodet av undring og gi ros til den Gud hvis tanker, planer og 
prestasjoner er så mye dypere og større enn noe annet vi kunne ha 
forestilt oss selv.

Evangelieteksten (Lukas 10, 21-24)
I motsetning til Genesis-teksten, er dette en god trinitarisk tekst: 
Den begynner med at Jesus jubler i Den hellige ånd, og priser Far. 
Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem 
Faderen er, unntatt Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det 
for. I oppstandelsen har også Faderen delt sin kunnskap om hvem 
Sønnen er med oss. Med vitnene. Sønnen vet hvem Faderen er, og 
åpenbarer det for oss. Som Joseph Ratzinger sier det så nøkternt 
i Jesus fra Nasaret (2007): Hva gjorde Jesus? Jesus ga oss Gud. 
I vår tekst lovpriser Jesus Far i Den hellige ånd. Treenigheten 
vises frem for oss. I teksten før kom «de syttito» tilbake for å 
fortelle om hvor bra arbeidet med å kaste ut demoner går, og det 
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er det viktig å ha med. Den hellige ånd driver ut onde ånder, og 
lar oss gjøre det som vi var ment å skulle gjøre hele tiden: prise 
Gud. I teksten like etterpå får vi fortellingen om Den barmhjertige 
samaritan. De gode gjerningene er også en måte å prise Gud på. 
 
Men nå, litt om treenigheten til slutt: For denne teksten fra 
Lukasevangeliet kunne godt bli brukt som et eksempel på det 
forfatteren Sarah Coakley kaller «inkorporativ trinitarisme». 
Hun skriver interessant om treenigheten i boken God, sexuality 
and the self (2013). Den handler om treenigheten, men også om 
begjær. Det er ikke noe galt med begjær, sier Coakley, det må 
bare dirigeres mot Gud. Det er en moderne myte at munkene 
undertrykker seksuell lyst – snarere er seksuell lyst en under-
trykking av kjærligheten som skulle vært dirigert utover mot 
Gud og hans skapninger. (Igjen, litt «Frans av Assisi-aktig») 
Her kommer Den hellige ånd, vår Livgiver inn i bildet. Det 
naturlige mennesket kan ikke tro på Gud av seg selv, ikke basert 
på kulturen, ikke basert på naturen (dette sier jeg sjøl, inspirert 
av Karl Barth, det er ikke Coakley). Bare med basis i Den hellige 
ånd kan vi tro. Coakley trekker frem Romerbrevets kapittel 8, og 
Origenes, særlig skriftet Om Bønnen, pluss en del andre kilder, 
og trekker en kontrast mellom en såkalt inkorporativ og lineær 
trinitarisk modell. Sånn sier Coakley det selv, i kapittelet Praying 
the Trinity:

Thus, whereas a linear-inspired model draws implicitly on 
Acts’ distinction between Ascension and Pentecost, and also 
on John’s prediction of the ‘other comforter’ replacing Christ 
(John 14. 16), this ‘incorporative’ one owes its first allegiance 
to Paul, and supremely to Romans 8, with its description 
of the cooperative action of the praying Christian with the 
energizing promptings of the Holy Spirit. On this view, what 
the ‘Trinity’ is is the graced ways of God with creation, alluring 
and conforming that creation into the life of the ‘Son’. (‘When 
we cry “Abba, Father”, it is the Spirit bearing witness with 
our spirit that we are children of God’ (Romans 8. 15–16).) 
But note that the priority here, logically and experientially 
speaking, is given to the Spirit: the ‘Spirit’ is that which, while 
being nothing less than ‘God’, cannot quite be reduced to a 
metaphorical naming of the Father’s outreach. (side 112)
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Vi sier «Fader, Sønn og Hellig ånd»; vi skulle ha sagt: «Hellig 
ånd, Sønn, og Fader. Ikke: vår Skaper, Frigjører og Livgiver, 
men: vår Livgiver, Frigjører, og Skaper. Ihvertfall er det sånn jeg 
leser Coakley. Dette utgjør en stor forskjell i bildet av Gud, av 
treenigheten. Trinitarisme må begynne med epiklese. I praksis 
gjøres det ofte sånn (samlingsbønnen i starten av gudstjenesten 
er ett eksempel), men når vi skal lære unga våre om treenigheten 
så tyr vi ofte til den lineære, «genesis 18-aktige», 3=1- modellen. 
Det hjelper ikke om du har sett Gud sjøl på tronen, eller på Sinai-
berget; ALLE som står og ser på Jesus Kristus, i det han lovpriser 
Gud, er heldigere enn alle andre mennesker som har vært og 
kommer til å være. Jesus er Gud med oss. Jesu virkelighet og Jesu 
tro, gir virkelighet til alt annet som kalles virkelighet, og hans tro 
kan vi få del i, ved Den hellige ånd. Da. Da ikke bare ser vi vår 
Far i himmelen, men elsker ham og lovpriser hans navn. Det er 
sånn vi burde tenke om treenigheten, synes jeg. Alt begynner med 
ånden, gjennom Jesu tro, til skaperen. Fra ham, ved ham, til ham. 
Det finnes iallfall en som tror, Jesus Kristus. «Captain! We need 
your faith!»

Salmeforslag
512 – Kom, Hellig Ånd med skapermakt
320 – Ærens konge, nådens Herre

409 – I dine hender, Fader blid
155 – Jesus Kristus er vår frelse (nattverdsalme)
387 – Evige Gud, vi tilber deg
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     2. søndag i treenighetstiden   
  
     6. juni 2021

     Salme 67,2–6      Folkene skal prise deg
     Gal 3,23–29        Kledd dere i Kristus
     Joh 3,26–30        Han skal vokse, jeg skal avta 

Vann som endrer alt 
Teksten har fascinerende subtil retorikk, ettersom Johannes 
3 ikke begynner rett på sak, men tar en omvei først om både 
referat og scene. Både fortellingen om Nikodemus og Johannes 
døperen er bygd opp over samme refererende form. Det starter 
med en typisk johanneisk uttrykksmåte: «Etter dette» (meta 
tauta) som markerer et brudd med det tidligere og introduserer 
et sammenfattet handlingsforløp. Deretter er det en scenisk 
framstilling med replikkveksling – en diskusjon. Dialogen 
avdekker både forholdet mellom Johannes og Jesus og hoved-
personens indre før det avslutter med protagonistens monolog. 
Det synes å være noe i teksten som skifter mening mot en mer 
åpen slutt. Funksjonen med den sceniske fremstillingen er å 
øke spenningen i teksten og å sette søkelyset på den avgjørende 
retoriske situasjonen: Johannes’ siste ord. Hva oppnås med 
en slik scenisk framstilling? Den levendegjør handlingen for 
leseren, slik at man ser situasjonen for seg og er mer åpen for 
hovedpoenget, som kommer i monologen. 

Det kan være en idé å la evangelietekstens form gjenspeile 
seg i en preken. Det vil si at man kan bygge den opp rundt 
fortellinger med scenisk framstillingsform og replikker. Denne 
tekstgjennomgangen vil derfor være skrevet som sceniske 
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framstillinger med replikker. Tanken er at noe i teksten min vil 
bli klarere. Begrepene jeg bruker vil bli mer åpne mot slutten for 
å følge malen etter det veldig autonome Johannesevangeliet. De 
sceniske framstillingene er ment til å skape en horisont for dette. 

For en kirkegjenger har evangelieteksten en narrativ troverdighet 
ved at fortellingen om Johannes er knyttet til kirkens tradisjons-
historie om dåpen. Vann er et sterkt symbol og det brukes i dåpen 
i kirken med både en litterær og musikalsk bakgrunn. Samtidig 
har teksten en narrativ sannsynlighet fordi strukturen er fri 
for indre motsetninger. Det gjør at mange knytter denne enkle 
fortellingen til barnetroens univers. Men voksne som kommer til 
gudstjenesten for å høre prekenen er sammensatte individer med 
komplekse livserfaringer. Flere vil nok lytte etter hvordan presten 
belyser teksten i forhold til mange – også gjensidig utelukkende 
– fortellinger som individet bærer med seg. I den pågående 
samfunnsdiskursen er det også flere verdistrukturer, noe som kan 
gjøre det vanskeligere å velge. Det finnes mye å velge mellom, fra 
psykologisk selvhjelpslitteratur, til filosofi og religiøse tradisjoner. 
Disse kan både personlig berike, men også virke selvmotsigende 
om man blander dem for mye. 

Etter dette oppspillet vil jeg starte med et referat fra en familie-
scene som kunne vært tatt fra hvor som helst. Men som akkurat 
den gangen fant sted på en smal riksvei mellom høye fjell som 
fulgte et elveleie. Jeg var en ung prest på vei i taxi til et lite tettsted 
på fjellet. Det blåste sterkt nede i dalen og vinden fikk vannet i 
elven til å kruse seg. Taxisjåføren var en dame i begynnelsen av 
40-årene. Vi var alene, kjøreturen var lang og vi begynte å snakke 
om egne, stressende livserfaringer. Hun var alene om å oppdra en 
sønn. «Det tyngste i livet mitt er nå», sa hun. Hun hadde blikket 
rettet mot veien og så ikke på meg, men sa: «Nå når 18-åringen 
er flyttet til et større sted for å ta opp igjen fag fra videregående. 
Det blir så veldig stille om kveldene.» Vi ble tause en stund begge 
to. Vinden brakte vannet i elven i bevegelse. Jeg så på elven som 
fosset forbi ved siden av veien. Den hadde rent der i århundrer. 
På samme måte som vann som renner nedover elven, må man når 
nye livsfaser kommer, gi fra seg det som har vært og gå videre. 
Mange som har fått og oppdratt barn har lignende tapserfaringer 
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som denne kvinnen. Det er livets gang å se barn som er blitt 
ungdommer forlate hjemmet. Det er likt for alle, men erfares 
individuelt. Adskillelse opplever alle. Over hele jorden. Vekst er et 
positivt ladet ord, men ordet baserer seg på motgang. Stressende 
livshendelser må til for å finne personlig vekst. Det finnes fossefall 
og stryk i en og samme elv. Elven vi kjørte langs på bilturen ble 
en god metafor for det vi snakket om. Om våren og elven som 
flommer over sine bredder og vannkreftene som da endrer på 
omkringliggende områder. Det er ikke noe som kunne hindre 
at vannet trenger seg fram. For vann kan komme inn over alt. 
Samtidig kan vann være en metafor på hvordan man kan forholde 
seg til endringer i livet. Når ungdommen kommer tilbake som 
voksen, er relasjonen «foreldre-barn» endret. Vann er mykt. Å 
være myk som vann. Å trene på å være fleksibel i møte med livets 
endringer. Enkelt og så vanskelig. For hva med et liv som har 
uklare mål? Hva når det skjer uforutsette hendelser som man ikke 
har kontroll på? Og livet går videre. Det er vannet som buldrer 
fram.

Kvinnen fortalte videre at sønnen hennes tok opp igjen et fag fra 
videregående for å komme inn på et studium han drømte om. 
Gutten fulgte et kurs i religion og etikk og tok faget som privatist. 
Han var i en av livets ventetider. Mens hans ventet, renskrev han 
hver kveld notatene fra undervisningstimene. En kveld hadde 
det handlet om filosofi, både fra antikken med Plotin (205-270 
e. Kr) og fra østlig filosofi med Konfutse. Siden han var auditiv, 
vant som han var med at moren leste for han om kveldene, 
likte han best å høre det han skulle lære. Han hadde funnet en 
god læringsstrategi: han leste notatene sine høyt, mens han tok 
lydopptak av filosofsitater på mobilen: «Velg et arbeid som du 
liker og du trenger aldri arbeide i hele ditt liv», sa Konfutse. 
Da det var tid for å legge seg, la han som vanlig mobilen fra seg 
på nattbordet og spilte lydfilen av for seg selv: Konfutse sier: 
«Du blir det du tenker.» I tankene trakk han forbindeleselinjer 
til Johannesevangeliet som for ham plutselig virket platonsk i 
formen. Han sovnet av sin egen messende stemme som siterte 
filosofen Plotin: «I am striving to release that which is divine 
within us, and to merge it into the universally divine.» Det 
var en monotoni i situasjonen, samtidig som han sanset et 
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gudommelig nærvær. Det var som om stemmen kvernet videre 
inn i drømmeland om viktigheten av det mystiske, av refleksjonen 
over det gudommelige, om det å møte Gud. 

Etter dette. Etter denne bilturen så jeg en film om klosterliv. En 
større scene i vår tid er filmlerretet. Et svensk filmteam laget en 
dokumentar om en ung jente på 18 år som ville bli nonne. Filmen 
fikk frem at dette valget er veldig på tvers av moderne valg. 
Nonnen var oppvokst i en stor familie og hadde mange søsken. 
Mens broren hennes fant kallet i dikterkunsten og et liv i Paris, 
søkte hun sitt kall i klostersammenheng hos Karmelittordenen. 
Filmteamet fulgte henne over flere år, fra sommeren før hun 
dro i kloster, til etter innvielsen som nonne. Filmen viser at hun 
tenner et nakent, hvitt stearinlys som lyser opp i mørket foran en 
grov trevegg og ber Ave Maria og tidebønnen: «Gud la sitt ansikt 
lyse for oss!» En tidebønn som er den samme som leseteksten 
på 2. søndag i treenigheten, Salme 67,3. Å velge et monastisk liv 
vil si å leve i konfrontasjon med seg selv. Det er som å stille seg 
inn under vannet i en dusj og la det renne over hodet og nedover. 
Vannet renser fra alt som så lett hekter seg fast fra hverdagens 
kamper og fra moralsk urenhet. Vann beveger en til en ny start 
etter konfrontasjonen med seg selv og bevisstheten om at ikke alt 
er fra Gud. Klosterliv er også dypt psykodynamisk ved at man ikke 
deler impulser med andre, slike som en får i det indre, slik for å 
bevare energien i seg selv. Det som er av Gud. Det er kilden til det 
kreative, det som gjør en i stand til å bevege seg mot den andre 
med omtanke og medmenneskelighet. Daglig leter nonnen etter 
glimt av Gud og uttrykk for at Gud er den Johannes sier han er. Å 
vente på Gud er å leve et nakent, men også intenst liv. Hun uttalte 
at: 

«Jeg tror at det er den åndelige delen av kyskheten som har 
kostet meg mest. Det å være et ensomt hjerte, for vi er skapt 
for en annen. Vi er liksom halve mennesker og når man går 
i kloster avstår man fra å gi og ta imot kjærlighet og i stedet 
gir man det rommet til Gud.» 

Det er et uttrykk for både tro og tvil. Å bearbeide livserfaringer og 
forstå dem i et religiøst perspektiv tar tid.
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En østerriksk benediktinermunk på 91 år som har bearbeidet 
sine livserfaringer er David Steindl-Rast. Han ble intervjuet av 
Oprah Winfrey på den virkelige store scenen i samtiden, nemlig 
YouTube. Når man lever hele sitt liv i kloster, kan man få et 
annet interessant syn på verden utenfor klostermurene. Det 
første som slår en, er måten munken snakker på. Det er som 
å lese en tekst av Thomas Aquinas eller Wilfred Stinissen, det 
vil si som en oppbyggelig bok. Imidlertid er det en verbaltekst, 
uttrykt i et intervju. Ifølge psykologen Eric H. Eriksons teori 
om den sosiale utviklingen er en siste utfordring i livet for eldre 
mennesker om de klarer å se med takknemlighet tilbake på livet. 
Om man har forsonet seg med hvordan livet ble eller om man 
går alderdommen fortvilet i møte på grunn av ubearbeidede 
opplevelser. Den aldrende benediktineren sa: «Takknemligheten 
er det som holder livet i meg.» Benediktinermunkens utsagn er 
et uttrykk for hva man kan kalle «en ekte johanneisk tro» – en tro 
som kretser rundt takknemlighet. I en tid med sterk materialisme 
og forbruk, glemmer mange lett å være takknemlig for det man 
har fått eller kjøpt. For munken var det de daglige tidebønnene 
som minnet ham på takknemlighet: 

«Folkene skal prise deg, Gud, alle folk skal prise deg! La 
folkeslag glede seg og juble, for du dømmer folkene med 
rettferd og leder folkeslagene på jorden. Folkene skal prise 
deg, Gud, alle folk skal prise deg! Jorden har gitt sin grøde, 
Gud, vår Gud, velsigner oss». 

Å leve med daglig resitasjon av nettopp denne salmen, søndagens 
lesetekst – det blir en bønn, en henvendelse til Gud og samtidig 
noe som styrer den som ytrer ordene, nesten som et mantra.

Etter dette må man på en måte se livet i øynene, uansett hvor man 
er i livet. Det er opp til lytteren den gang da og leseren her og nå 
å avgjøre hva det Johannes sier betyr og hva det peker på i egne 
erfaringer. Johannes-teksten har en subtil retorikk; det er som å 
se – gjennom vann – forbi alle årene som har rent forbi, og over 
til den andre siden av elven, for der å se sitt egentlige jeg. Man får 
nye tanker av det. Man har blitt del av noe større – av vannet som 
flommer. Den subtile retorikken i teksten medvirker til at man 
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tenker om livskraften i sin egen ungdom, for ikke å si sin egen 
ungdomsforelskelse, at – det var Gud: «Han skal vokse og jeg skal 
avta.»

Noen salmeforslag
580 – Alltid vil jeg glad bekjenne: jeg er døpt i Jesu navn.
453 – Hör en källa rinner.
184 – Farao nådde oss like ved stranden.
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     3. søndag i treenighetstiden   
     13. juni 2021

     Jes 50,4–5            Å høre på disiplers vis
     Rom 8,28–30      De han har kalt
     Joh 1,35–51          De første disiplene  

Hvem er vi når noen ser oss? – En innvikla tekst 
kort oppsummert
I dagens evangelietekst skjer det mye. Johannes Døperen utbryter 
om Jesus, «Se, Guds lam!», og to av disiplene hans følger Jesus 
hjem. En av disse disiplene er Andreas. Han forteller broren sin, 
Simon Peter, at de har funnet Messias. Peter møter Jesus. Jesus 
kaller Simon ved navn, og gir ham navnet Kefas, Peter.

Jesus kaller deretter Filip til å følge seg, og Filip treffer Natanael, 
som er mer skeptisk til at denne Jesus fra Nasaret skal være 
ham som skriftene profeterer om, for kan det komme noe godt 
fra Nasaret? Men Natanael får treffe Jesus, og Jesus utbryter at 
«der er en sann israelitt, en som er uten svik.» Dette overbeviser 
Natanael.

Det er en innvikla tekst. Den introduserer en haug med nye 
personer på bare et par avsnitt. Kanskje er dette en av de preken-
tekstene hvor det kan være fint å ta en titt i NT-kommentarene du 
har i hylla, særlig hvis du vil gå inn på Natanaels spørsmål om det 
kan komme noe godt fra Nasaret. Handler det om at Nasaret var 
en bitteliten landsby i Galilea, uten noe claim to fame før Jesus? 
Eller handler det om at Jesus ble oppfattet som en nasireer 
(engelsk: Nazarite)? En nasireer var en som tok et asketisk løfte. 
Løftet innebar blant annet å avstå fra vin og hårklipping, slik som 
Samson, profeten Samuel, og Døperen Johannes.
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I Colleen Wessel-McCoys preken, “Can anything good come out 
of Nazareth?” A Sermon Celebrating Dr. King, legger hun vekt 
på Jesu oppvekst i fattige kår, blant et marginalisert folk. «What 
good can come from places of marginalization and oppression? A 
people who are willing to fight for the dignity with which God has 
endowed them.» Dette er med andre ord en god anledning for å 
løfte fram frigjøringsteologi.

Finnes det flere måter vi kan koble menigheten på denne teksten? 
Jeg tror det er viktig å innlede prekenen med en lettfattelig opp-
summering av hva som skjer. Det er en vanskelig nok tekst å 
forstå når man leser, og enda vanskelige å få med seg som lytter.  

Jeg pleier å starte prekenarbeidet med å spørre meg selv: «Hvor 
brenner det i denne teksten?» Kanskje er det flere mindre branner 
her, i tillegg til spørsmålet om Nasaret. «Se, Guds lam.» «Vi har 
funnet Messias!» Simon som blir Simon Peter. Men dialogene 
mellom Filip, Natanael og Jesus har kanskje aller mest nerve, og 
er lettest å utlegge.

Hva skal til for at vi tror på noens autoritet? Hvis en vi kjenner 
forteller oss på forhånd om hvordan noen er, så forbereder det 
oss på hvem vi skal møte. Ryktet vårt kan gå foran oss. Men det 
er likevel vårt eget førsteinntrykk som avgjør. Kanskje gjelder det 
spesielt når vi søker oss en leder. Er dette en god hyrde for oss? 
Har denne personen karisma og autoritet? Er dette en person som 
vil andre godt? Og vil vi kunne arbeide mot det samme målet? 
Men ofte er det aller viktigste at vi føler oss sett.

En god leder anerkjenner medarbeiderne sine, og løfter fram 
styrkene deres. En god religiøs leder ser det gode i hvert 
menneske, og forteller oss kanskje noe vi trenger å vite om oss 
selv. Noe vi trenger å høre.

Å få tolkningskompetansen sin anerkjent
«Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. 
«Du skal få se større ting enn dette.»

For Natanael var det avgjørende at Jesus anerkjente ham som en 
religiøs autoritet. At han ser Natanael som sitter under fikentreet, 
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som referer til en jødisk talemåte om å studere Toraen, ifølge 
Wikipedia.

Hvordan ser vi folk i menighetene våre? Oppfordrer vi til samtaler 
om bibeltekstene? Gir vi folk muligheten til å fortolke tekstene 
på egenhånd? Anerkjenner vi at vi alle har litt forskjellige 
lesninger av den samme teksten, og at menigheten vår også har 
fortolkningskompetanse? Jeg synes jeg ofte hører prester fortelle 
hvordan barns spørsmål har åpnet en kjent bibeltekst for dem, og 
frigjort dem til å se teksten med nye øyne. Men jeg husker ikke å 
ha hørt dette sagt så ofte om voksne menighetsmedlemmers tekst-
spørsmål. 

Selv har jeg ikke vært i så mange menigheter med bibelgrupper, 
tolkningsverksted, eller tekstsamtaler. Og jeg kjenner det er et 
savn. En kollega av meg har fortalt hvor stor glede hun hadde av 
å høre eldre kvinner i menighetens lesninger og fortolkninger 
av forskjellige tekster. Blant annet møttes de for å snakke om 
lignelsen med enka i tempelet. Presten tok opp det at nesten 
ingen i resepsjonshistorien har hørt på stemmen til enka. Og hun 
ene i gruppa fortalte at sånn var det med henne også. Alle hadde 
fortalt henne hvordan hun skulle være og hva hun skulle gjøre, 
og hun hadde sjeldent fått bruke sin egen stemme. Kollegaen min 
hadde mange slike opplevelser med folk i menigheten som hadde 
overraskende og relevante perspektiver på tekstene vi jobber med. 

Evangelieteksten ble med andre ord en påminnelse for meg om 
å huske å lytte til menigheten, like mye som menigheten lytter til 
meg.

Kort om de andre tekstene
Jesajateksten er nesten en preken i seg selv:

Herren Gud har gitt meg disiplers tunge 
          så jeg kan styrke den trette med et ord. 
          Morgen etter morgen vekker han mitt øre 
          så jeg kan høre på disiplers vis. 
           
Herren Gud har åpnet mitt øre. 
          Jeg var ikke trassig 
          og trakk meg ikke tilbake.
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I epistelteksten finner vi også flere punkter vi kan koble oss på: 
Fri vilje, å være den førstefødte blant søsken, å bli kjent som 
rettferdig.

En fascinerende side ved dagens tekstrekke er at den alternative 
fortellingsteksten er utrolig mye kortere: Dåpsteksten med «De 
bar små barn til Jesus for at han skulle velsigne dem». 

Salmeforslag
214 – Han sto opp før dagen demret
582 – Milde Jesus (dåp)
355 – Han tek ikkje glansen av livet
358 – För att du inte tog det gudomliga
744 – The kingdom of God is justice and peace
604 – Jesus, livets sol og glede
643 – Du som veien er og livet
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     4. søndag i treenighetstiden  
     20. juni 2021  

     Jos 24,19–24        Herren vil vi tjene
     Ef 2,1–10         Skapt til gode gjerninger
     Matt 16,24–27     Å følge etter Jesus

Dagen
Søndagen før denne møter vi Jesus som kaller de første disiplene. 
«Kom og se!», «Følg meg!». Fire dager etter kommer sankthans 
(24. juni) der vi får høre mer om Johannes, han som er bud-
bæreren og som rydder veien for Jesu komme og som av Jesus 
skildres som den største av alle som har stått frem blant dem som 
er født av kvinner. På mange måter er 4. søndag i treenighetstiden 
der fokuset rettes utover – utover mot oss som leser eller hører 
teksten bli lest opp. Det er ikke en tekst som handler om Filip, 
Nathanael eller Johannes, men snarere den som vil følge Jesus. 
Man har en gyllen mulighet på denne dagen til nettopp å påpeke 
direkte at Jesus henvender seg til «oss», i det minste et «oss» som 
ønsker å følge ham. Et slikt valg kan eventuelt få noen i f. eks. et 
dåpsfølge til å koble av på det som predikanten har å si og det er 
predikanten selv som utøver sitt skjønn i hva som skal påpekes i 
en tekst – men å driste seg til å utfordre menigheten med den mer 
direkte henvendelsen man finner i teksten kan være fruktbart.
 
Om prekenteksten
Vi finner prekenteksten i Matteusevangeliets 16. kapittel. Flere 
tema fra de dagene som har vært vender tilbake og utforskes 
videre. Men særlig ett tema settes i fokus: etterfølgelse. På 4. 
søndag i treenighetstiden får vi vite mer om å følge Jesus. 



Tekstgjennomganger110

Hva innebærer det? Hva koster det? En ting er at man har fått 
kallet, men en annen ting er å sette dette kallet ut i livet. Og det er 
ikke lite Jesus krever:

«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta 
sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal 
miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne 
det».

Her er det nok klokt å trå varsomt. For det kan fort bli enkelt å 
kjøre seg inn i et spor der man forfekter livsfornektelse. Litt som 
i Henrik Ibsens Brand: «Hvis alt du gav foruten livet, da vit at 
du har intet givet». Jesus brukte ofte sterke bilder for å få frem et 
poeng. For eksempel tidligere i Matteusevangeliet, i kapittel 5, sier 
han at man skal rive høyre øye ut dersom det fører en til fall. Er 
det ment bokstavelig? Vel, hvis så var tilfelle hadde nok de fleste 
av oss hatt redusert synsevne. Så når Jesus snakker om å miste 
livet hvis man vil berge det og å finne livet dersom man mister det 
for hans skyld, så kan det forstås på flere måter. Man kan være 
direkte med disse ordene, fordi det er mangfoldige eksempler i 
historien og i nåtiden på dem som mister livet sitt for Jesu skyld 
som martyrer. Dette er dog ikke eneste måte å se det på. For det å 
fornekte seg selv er ikke noe som bare skjer på et øyeblikk. Det er 
en prosess. Og nettopp utfra denne prosess-tanken kan vi forstå 
vers 27 i prekenteksten:

«For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet 
sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en 
etter det han har gjort.»

Det å gjøre gode handlinger til en vane er noe som er med på å 
forme oss som mennesker. Det skaper et handlingsmønster. Og 
grunnlaget for disse gode gjerningene blir som Paulus skriver i 
epistelen:

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget 
verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at 
ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i 
Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har 
lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»
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Man gjør ikke gode handlinger for å gjøre seg fortjent til noe, men 
fordi man er klar over Guds kjærlighet både til seg og til verden. 
Og ved å holde seg nær Gud formes en til noe nytt fra det man 
en gang var. På sett og vis mister man seg selv. Den man en gang 
var utmagres og visner hen og noe nytt tar det gamles sted. Man 
mister sitt liv for Kristi skyld og får livet tilbake. I GT-teksten taler 
Josva til folket:

«Dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. 
Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres 
lovbrudd og synder. Hvis dere forlater Herren og dyrker 
fremmede guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre 
ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot dere før.»

Dette forteller oss også at denne prosessen ikke er uten neder-
lag. For selv om man har et ektefølt ønske om etterfølgelse, 
betyr ikke det at vi alltid vil mestre den etterfølgelsen. Og 
likesom man kan gå inn i en god prosess, det man kan kalle 
en helliggjørelsesprosess, ved å gjøre gode handlinger, er det 
motsatte også sant. Man kan blir verre enn den man en gang var. 

Gud skildres som en «nidkjær» Gud av Josva. Det hebraiske ordet 
er אֹוּ֣נַק– qannōw – fra הָאְנִק – qinah – som kan oversettes med 
«sjalusi» eller «nidkjærhet», men også «iver». Man kan si at Gud 
er sjalu og ivrig i den forstand at han er intenst opptatt av oss som 
skapt i hans bilde og at vi formes i hans forbilde. Å handle ondt 
går imot det han ønsker at vi skal være og det går over dem som 
han elsker. Paulus skriver i epistelen:

«Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av 
det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, 
vi som de andre.»

Det å følge disse lystene går ut over oss selv, ut over andre og 
ut over den verden som Gud har skapt. Gud er ivrig opptatt av 
godhet og forkaster ondskap. De onde gjerningene – synd for å 
si det litt enkelt – skaper splid, fortvilelse, lidelse og til syvende 
og sist død. Men Jesus innbyr til en annen vei. En vei der man 
fornekter seg selv, tar opp sitt kors, følger ham, og ved dette 
formes av ham til et liv i tjeneste for Gud og ens neste.
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4. søndag i treenighetstiden er en interessant dag som løfter frem 
interessante perspektiver, da særlig «etterfølgelse». Man har en 
sjanse til å adressere menigheten direkte ut ifra prekentekstens 
mer direkte henvendelse til leser/tilhører. Tekstene man 
konfronteres med, GT-tekst, epistel og evangelium, er nok det vi 
kan kalle relativt mollstemte, men innbyr til å gå inn på sentrale 
og viktige tema i det kristne livet. Dette krever god bruk av skjønn 
og kunnskap til dem man preker for, men mulighetene er mange.

Salmeforslag
434 – Det er navnet ditt jeg roper.
398 – I dag er nådens tid.
412 – Halleluja, jeg har min Jesus funnet.
604 – Jesus, livets sol og glede
409 – I dine hender, Fader blid.
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     Sankthansdagen / Jonsok   
     torsdag 24. juni 2021  

     Mal 4,5–6       Jeg sender Elia til dere
     Apg 13,16–26      Johannes forkynte omvendelse 
     Matt 11,7–14       Johannes er Elia

«Når vi høytideligholder Johannes Baptistas fødselsdag, er det 
fordi det var den samme engelen som forkynte både Vår Herres 
og hans unnfangelse.» Sånn starter jonsok-prekenen til døperen 
Johannes i Norges eldste bok, Gammelnorsk Homiliebok. Det er 
jo få som leser Gammelnorsk Homiliebok i dag, og bokens inn-
hold ligger mest ulest og ubrukt. Samtidig er det mange grunner 
til hvorfor Gammelnorsk Homiliebok er viktig. Det mest åpenbare 
er bokens status som Norges eldste bok, men innholdet er også 
bemerkelsesverdig og relevant da vi minnes fødselsdagen til 
døperen Johannes og hans betydning for vår samtid. 
 
Vi kan tenke oss fortiden som en gruve full av edelstener, gull og 
sølv, men vi må grave etter det verdifulle som skjules i fortiden. 
Selvfølgelig er det mye i fortiden som er lite relevant, til og med 
ubrukelig, eller eventuelt direkte skadelig. Samtidig må vi bruke 
vårt skjønn og lete etter det verdifulle. Det som kan gi oss nye 
perspektiver og belyse troen på en ny og meningsfull måte. Vår 
norrøne kulturarv innebærer mange skjulte skatter som vi kan 
bruke også i dag da vi reflekterer over troen og skriftene. Hvorfor 
skal vi ikke bruke tidligere generasjoners arbeid? Vi som står i en 
tradisjon som strekker sine røtter langt tilbake inni fortiden. 
 
Det finnes også Gammelislandsk Homiliebok, og den er faktisk 
Islands eldste bok. Den har 11 prekener til felles med den norske, 
blant dem er en preken over døperen Johannes, men bare litt 
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lengre. Og prekenen understreker hvor viktig Johannes var. 
Johannes’ viktige plass understrekes også ved at det er kun hans 
fødsel og fødselen til Jomfru Maria og Jesus som kirken har feiret. 
Dette henger jo sammen med Jesu fødsels helhetlige kontekst. 
Som Jesus selv sa om Johannes: «Sannelig, jeg sier dere: Blant 
dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større 
enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større 
enn han» (Matt 11,11). 
 
Vi kan også legge merke til når fødselen til Johannes og Jesus 
feires, spesielt med tanke på at alt i kirken er preget av symbolikk. 
Vi minnes fødselsdagen til Johannes 24. juni som er rett etter 
sommersolverv, 21 juni i 2021. Det er den lengste dagen og etter 
den blir dagene gradvis kortere til vi kommer frem til vinter-
solverv og Jesu fødsel. Som Døperen Johannes vitner i Evangeliet 
etter Johannes: «Han skal vokse, jeg skal avta» (Joh 3,30). Vi 
kan legge merke til symbolikken i det, da dagene blir kortere fra 
Jonsok og frem til Juleaften. Johannes tar gradvis av og Jesus 
vokser – vi minnes fødselsdagen til døperen Johannes da vi er 
inne i ventetiden til Jesu fødsel. 
 
Vi kan jo spørre oss: hvorfor hadde Johannes denne plassen, og 
hvorfor var hans virke viktig og hvorfor er det verdt å minnes 
hans fødselsdag? Det er i Johannes vi kan se våre feil, våre 
mangler og vår tilkortkommenhet. Det er jo dette ordene «vend 
om, for himmelriket er kommet nær!» innebærer, at vi faktisk ser 
kritisk til våre handlinger og vender om. På mange måter er det 
svært interessant at Johannes hadde denne sentrale rollen. En 
del forskere peker på Jesu tilknytning til Johannes og at han kan 
ha vært en av hans disipler. Det er verdt å legge merke til at ifølge 
synoptikerne startet Jesus sin forkynnelse etter at Johannes ble 
fengslet. Samtidig er det noe mer her, og noe som er viktigere enn 
tanken om Johannes som Jesu lærer. 
 
I evangeliet etter Johannes står det skrevet «Johannes var 
en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere 
glede dere i lyset fra ham» (Joh 5,35). Hvorfor ble Johannes 
sendt som en brennende og skinnende lampe? I prekenen i 
Gammelislandsk Homiliebok som handler om Johannes’ fødsel, 
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spekulerer predikanten om Jesu lys var for sterkt. Jesu budskap 
og forkynnelse var svært radikal og revolusjonær i sin tid, og er 
på mange måter ennå i dag. Samtidig, etter 2000 år med det 
gode budskapet har vi blitt såpass vant med det at vi har mistet 
av syne det revolusjonære i Jesu forkynnelse. Kanskje var det 
sånn at verden ikke kunne tåle Jesu Kristi lys, som skinte sine 
rettferdighets stråler over en verden som ikke var forberedt?  
 
For kanskje ble Johannes, det mindre lyset, sendt for at 
menneskeheten kunne tilvenne seg lyset som var på vei. Om en 
mann plutselig ser et sterkt lys kan det føre til smerte i øynene, en 
smerte som ikke er til nytte. Det samme gjelder for ham som ikke 
ser og konfronterer sine feil, rettledning og lys kan være for sterkt. 
Derfor ble Johannes sendt, for at folk ikke skulle flykte fra det 
sanne lyset som lyser så sterkt. Jesus er den rettferdssolen som 
kom, men før han gikk inn i verden måtte verden forberedes. 
 
Vi ser det i tekstene; det er rammen som holder tekstene sammen, 
lengselen etter det sanne lyset. Elia er en av de viktigste profetene 
som kjempet for troen og forkynte Guds herlighet. Det er få som 
hadde like sterk tro som Elia og derfor profeterte Malaki at Elia 
skulle komme igjen og rydde vei for Herren (Mal 3,1). Døperen 
Johannes var en røst som ropte i ødemarken og gjorde Herrens 
vei rett (Joh 1,23), samtidig gikk han frem med samme ånd og 
kraft som Elia (Luk 1,17). 
 
Omvendelse og endring av dårlige skikker kan ta lang tid. Dagens 
tekster er en del av Guds lange frelsesvirke, hvor Guds tjenere ble 
sendt ut for å forkynne Guds herlighet og det ondes forsakelse. 
De kjempet for et rettferdig liv i Guds nåde. Elia og døperen 
Johannes var svært viktige aktører i det forbedrende arbeidet før 
Jesus startet å forkynne Evangeliet. Dette rettferdighetsarbeidet 
foregår ennå, og vi er ikke ferdige med det. 
 
Da manuskriptet til Gammelnorsk Homiliebok ble skrevet i 
ca. 1200 kan vi se et viktig aspekt av det norrøne samfunnet. 
Gulatingsloven starter med kristenretten (kristinréttr) og der 
står det skrevet: «Det er våre lovs opphav at vi skal bøye oss mot 
øst og be til Den Hellige Krist om godt år og fred.» Videre kan vi 
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lese om det store mordet (morðet micla). Men hva var det store 
mordet? Det store mordet var å bære ut uønskede barn, noe som 
var en akseptert praksis i Norden før kristningen. Det var kirkens 
rettferdighetsbudskap, inspirert av troens menn som Elias og 
døperen Johannes, og med Evangeliet med seg, som kjempet for å 
utrydde denne urettferdigheten. Og denne rettferdighetskampen 
førte direkte til at i Islendingesagaene kan man lese om høvdinger 
og andre menn som hadde forskjellige fysiske funksjons-
hemninger. Her kan Torgils Bodvarsson Skarde (Þorgils skarði 
Böðvarsson) nevnes, tilnavnet skarði kan oversettes som «gap» 
og referer til at han hadde leppe-kjeve-ganespalte (hareskår). 
Uten kristendommen hadde han mest sannsynlig blitt lagt ut for å 
dø. Grunnet kristendommen og omvendelse i holdninger og moral 
fikk han vokse opp og bli en viktig høvding. Dette er et liv som han 
mest sannsynlig ikke hadde fått leve om ikke kristendommens lys 
hadde lyst over Norden.
 
På Jonsok er døperen Johannes ennå en viktig røst i ørkenen som 
kaller oss til riktig oppførsel og kristen moral. Og han peker til det 
aller lyseste lyset som lyser oss vei, vår Herre Jesus Kristus som vi 
hjelper å bygge Guds rike her på Jorden med våre handlinger. 

Salmeforslag
246 Lyset skinner over jord
103 Det finnes en dyrebar rose
245 Herre, du Herre, skal vokse og jeg skal forringes
101 Kristus er verdens lys
382 Din trofaste kjærlighet kan aldri svikte
100 I dager og år skal vi vente
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     5. søndag i treenighetstiden   
     27. juni 2021

     Ordsp 7,1–3       Ta vare på mine ord
     1 Kor 3,10–18      Grunnvollen og byggverket
     Matt 7,21–29       Falske disipler og huset på fjell

Fundamentalt
Fundamentet for et hus er avgjørende. Det er best å bygge direkte 
på fjell. Det er opplest og vedtatt og sanksjonert av selveste Jesus. 
Men noen steder er det langt ned, og i store deler av verden er 
det en illusjon å kunne feste huset sitt direkte til grunnfjellet. 
Derfor står hus på påler i sand eller på såler av pukk og sement. 
Moderne måleinstrumenter og ingeniørkunst har gjort det som i 
utgangspunktet var usikkert til noe mer sikkert. 

Likevel fikk hundrevis av mennesker så smertelig erfare at det 
ikke var sikkert nok, da kvikkleira under bebyggelsen ved Ask i 
Gjerdrum raste ut og gikk i oppløsning natt til 30.desember i fjor. 
Solide støpte såler av betong måtte gi tapt og tok med seg husene 
over seg ned i raset. Det hadde vært sikrere å feste grunnmuren 
direkte på grunnfjellet.

De som skal lese liknelsen om husbygging og grunnfjell i Gjerdrum 
eller i de nærliggende Romeriksbygdene denne søndagen vil trolig 
bli nødt til å adressere den overtydelige billedbruken. Det er liv 
som står på spill. Fundamentet er fundamentalt.
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Grunnmur, fasade og interiør
Jesus treffer i hjertet av vår forfengelighet når han minner oss 
på det vi kanskje vet, men ikke nødvendigvis bryr oss så mye 
om: Det er ikke den ytre fasaden som er avgjørende for verdien 
og bestandigheten av et hus, heller ikke stilen på interiøret. 
Likevel finnes det hos Narvesen hundre forskjellige magasiner om 
arkitektur og interiør, men jeg har ikke funnet et eneste blad om 
forskaling og grunnmur. Ikke har jeg lett heller. 

Nå er det mennesker det gjelder, ikke hus. Heller ikke et 
menneske kan i siste instans redde seg ved et vakkert ytre eller 
en smart innredning i hodet. Ifølge Jesus kreves det en solid 
forankring til noe utenfor meg selv, for at jeg skal bli stående. 
Vi får ikke så mye hjelp til denne forankringen i selvhjelps-
psykologi eller ulike varianter av motivasjonsforedrag. Selv-
realiseringskravet om å bli alt du kan bli, er nådeløst fordi det 
mangler en ekstern garantist, en forankring som holder meg fast 
når jeg mislykkes. En båt som utelukkende er fortøyd til seg selv, 
er lett bytte for stormen.

Høring og gjøring
Hva er det da som kjennetegner denne forankringen? Hvordan 
viser den Gudsrelasjonen seg som gjør at huset/mennesket ikke 
faller i stormen? Jesus beskriver det ut fra forholdet mellom 
høring og gjøring, eller mellom teori på den ene siden og teori 
omsatt i praksis på den andre siden. Kanskje kan det også 
uttrykkes slik: Kunnskapen om Jesus er vel og bra. Det er ikke noe 
galt i høringen. Den er en nødvendig forutsetning for gjøringen. 
Slik vi vet at god teori som regel er til hjelp for god praksis. 
Men det er integreringen av denne kunnskapen i levd liv som er 
avgjørende. Jesus argumenterer for at det er fornuftig å la høring 
bli fulgt av gjøring. Den som gjør dette, er klok. 

- Å høre Jesu ord er en forutsetning for å lære ham å kjenne. 
For å kunne bli glad i musikken til en artist eller komponist, 
vil du neppe nøye deg med å lese musikkanmeldelser i avisa 
eller høre andres anbefalinger. Du vil lytte til originalen. Som 
teologer må vi nok likevel innrømme at vi et stykke på vei 
er overlatt til andrehåndsberetninger og «anmeldelser» av 
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Jesus. Vi var ikke der på fjellet da Bergprekenen lød. Det var 
sannsynligvis ikke Matteus heller. Som troende tar vi likevel 
sjansen på at Jesus er til stede i sine ord og at evangelisten gir 
oss noe som – i all sin menneskelige overleveringshistorie – 
likevel er autentisk. Som predikanter må vi noen ganger hjelpe 
oss selv og våre tilhørere til å nullstilles og reprogrammeres 
før vi kan bli i stand til å høre Jesu ord åpent og fordomsfritt. 
Mange av oss sitter fast i dypt forankrede forutforståelser. Men 
Jesu ord har en uoppslitelig evne til å berøre og provosere, 
varme og bevege stadig nye generasjoner, igjen og igjen. Det 
begynner med å høre.

- Å gjøre etter Jesu ord sammenliknes med å få sitt liv festet til 
grunnfjell, slik at det blir stående i alle slags påkjenninger. Det 
er en indre logikk i Jesu bilde. Tenk deg, slik mange har måttet 
gjøre, at du mottar en kreftdiagnose av din lege. Sykehuset har 
laget et behandlingsprogram der det inngår både cellegift og 
strålebehandling. Prognosene er gode, og behandlingen vil gi 
deg mange nye og gode år. For de fleste av oss ville det være 
naturlig, ikke bare å høre på denne anvisningen, men faktisk å 
følge den. Vi ville heller ikke nøye oss med bare stråling, eller 
bare cellegift, men i tillitt gjøre alt det vi fikk foreskrevet. Dette 
behøver ikke å være blind lydighet, men det er uttrykk for en 
grunnleggende tillit. 

I liknelsen blir den kloke mannens hus stående. Et morsomt 
eksegetisk poeng kan knyttes til vindens angrep på huset. «Slå 
mot» (huset) – prospiptå/proskoptå. Første halvdel av v25 og 
første halvdel av v27 er helt like i vår bibeloversettelse, en såkalt 
parallellisme. Men på ett sted i setningen er det brukt to ulike 
greske ord, det gjelder ordet som betegner vindens styrke og 
virkning mot huset. Selv om ordene ofte blir oversatt likt, tyder 
bruken av disse ordene ellers i NT på at det ligger et poeng i 
forskjellen mellom dem. Prospiptå i v25 er et kraftfullt uttrykk 
som betegner harde slag, mens proskoptå i v27, som regel 
oversettes med «å snuble mot noe», og betegner et adskillig 
svakere «støt» mot huset. Likevel faller det, fordi det ikke var 
bygd på fjell. Det antydes med andre ord at det ikke skal så store 
påkjenninger til før øyentjeneren avsløres og faller. 
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Det avgjørende er hva livet er festet til. Den kloke har sitt liv 
festet til noe utenfor seg selv, noe som er mer solid og bestandig. 
Den kloke er festet til Kristus, gjennom dåpen og troen og etter-
følgelsen. Han som er fra begynnelsen og som skal være til slutt. 
Han som går gjennom liv og død til liv.

I Jesu navn
Liknelsen om husbyggerne har hos Matteus en liten prolog: Jesus 
avviser folk som påberoper seg Hans navn til både den ene og den 
andre velmente aktiviteten. Jeg liker også å gjøre ting i Jesu navn, 
for eksempel å gå til bords. Men det er ingen besvergelse og det 
er ikke magi i å bruke dette navnet. Dessverre vet vi også altfor 
godt hvordan det blir misbrukt. Jesus slår det fast med ubehagelig 
tyngde: Det er viktigere å gjøre rett enn å snakke rett.

Til slutt: Bergprekenen
Evangelisten Matteus har bygget sitt evangelium rundt 5 store 
taleavsnitt. Bergprekenen i kapittel 5-7 er det første og mest 
omfattende av disse. Her har han satt sammen talestoff som i 
betydelig grad gjenfinnes både hos Lukas og Markus. Hos Lukas 
er en del av det samme stoffet samlet i den såkalte Sletteprekenen 
(Luk 6,20-49). Både hos Matteus og Lukas er det dobbelliknelsen 
om de to husbyggerne som får æren av å avslutte denne redigerte 
Jesusprekenen. Det betyr sannsynligvis at de ordene Jesus ifølge 
evangelistene oppfordrer til å gjøre etter, er nettopp ordene i 
Bergprekenen: «De jeg har lært dere nå, gjør dere klokt i å leve 
etter».

Salmer
415 Alltid freidig når du går
430 Alltid hos deg, min Gud
434 Det er navnet ditt jeg roper
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     Aposteldagen  
     6. søndag i treenighetstiden  
     4. juli 2021

     Jer 1,4–10         Gud kaller Jeremia til profet
     Apg 20,24–32      Avskjedstalen i Milet
     Matt 16,13–20     Peters bekjennelse   

Jeg holdt en preken over disse tekstene da jeg var sommervikar 
på Stord, i Fitjar kyrkje i studietiden. På Stord er det nynorsk 
og jeg måtte lese evangelieteksten på nynorsk. Da la jeg merke 
til en nerdete detalj som jeg har glede av å videreformidle. I 
bokmålutgaven av Matt 16,18 står det: «Og jeg sier deg: Du er 
Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets 
porter skal ikke få makt over den.» 

Det greske ordet for klippe er «petra». På nynorsk oversettes 
«klippe» med «fjell» i 2011-utgaven. «Du er Peter, og på dette 
fjellet vil eg byggja mi kyrkje.» Så langt er det lite å bemerke, men 
leser vi nynorskoversettelsen fra 1938 og også 1978/85 ser vi noe 
rart. I 1938 oversettes «petra» med «stein»: «yver den steinen vil 
eg byggja mi kyrkja» og i 1978/85 står det: «på dette berget vil eg 
byggja mi kyrkje». «Klippen» som i 1938 utgaven var en stein har 
vokst til et berg i 1978/85 utgaven og videre til et fjell i 2011. På 
bokmål har «petra» alltid vært klippen. Det greske ordet «petra» 
betyr både, stein, berg, fjell og klippe. 

For å gjøre forvirringen total så er navnet Peter (gr. Petros) 
avledet av «petra» og betyr det samme. Det er derfor ikke 
tydelig av teksten om det er Peter som vår kirke er bygget på slik 
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katolikkene tenker eller om kirken skal bygges på en klippe. Det 
som kan synes som en nerdete kuriositet har likevel hatt stor 
teologisk betydning. 

Den katolske kirke ser paven i Roma som apostelen Peters 
etterfølger. Paven sitter på Peters stol og er innehaver av den 
apostoliske suksesjon fra Peter. Ordene og løftene som Jesus ga til 
Peter konstituerte i denne tolkningen Kirken som institusjon og 
ble dermed grunnleggende for hele den katolske kirkeforståelsen. 
Jesu ord til Peter har da blitt tolket som en guddommelig 
innsettelse av Peter som Klippen som kirken er fundert på. Simon 
Peter het jo egentlig Simon og ble gitt tittelen Peter, han som 
besitter himmelrikets nøkler med Jesu løfter om at dødsrikets 
porter aldri skal få makt over Kirken. Den katolske kirke forstår 
pavens autoritet ut fra den apostoliske suksesjon tilbake til Peter 
hvorfra paven derfor har sin rettmessige autoritet. Paven har 
som Peter «nøklene til himmelriket» og makt over Kirken inntil 
Herren kommer. Denne tolkningen åpner ikke for kvinnelige 
prester. Flere i vår norske folkekirke har hatt og har fremdeles 
den samme oppfatning. Mikael Bruun uttalte i fjor høst at han 
ikke ønsket å ha gudstjenester sammen med kvinnelige prester. 
Bispemøtet måtte på banen og presisere at konservative prester 
ikke kan reservere seg mot samarbeid med kvinnelige prester. 

Jeg ble 1. februar i år ansatt som første kvinnelige prest i Torsnes 
kirkes nesten tusenårige historie. Det er den samme kirken som 
Ludvig Nessa jobbet i, inntil han ble fradømt retten til å virke 
som prest i Den norske kirke. Det er i år 30 år siden Høyesterett 
avviste hans anke. Ludvig Nessa og Børre Knudsen opponerte mot 
retten til å ta abort, med sterke virkemidler. Ludvig Nessa lever 
og virker fortsatt på Karmel bedehus i Fredrikstad og fra 2014 
fikk Nessa fast sendetid på den kristne tv-kanalen Visjon Norge. 
Nessa og hans meningsfeller er motstandere av kvinnelige prester, 
feminisme, islam og homofili. 

I år er det 60 år siden Norge fikk sin første kvinnelige prest, 
Ingrid Bjerkås. Jeg er svært takknemlig for det feministiske 
arbeidet som banet veien for likestilling mellom kjønnene også i
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Kirken. Det har åpnet muligheten for at alle de flotte og intel-
ligente kvinnelige prestene også kan være med å bidra til Kirkens 
visjon om «Mer Himmel på jord».   

Konfliktene rundt kvinnelige prester og apostolisk suksesjon 
gjør nynorskoversettelsene av «klippen» befriende. Steinen 
som vokste til et berg for så å bli til et fjell. Ved å slippe tak 
i Peter kommer klippen bedre til syne. Mange av de store 
hendelsene i Bibelen skjer på fjell. Moses tar imot de 10 bud på 
Sinaifjellet, Jesus viser sine disipler sin guddommelige natur 
på forklarelsens berg og en engel fører Johannes opp på et stort 
fjell og viser ham den hellige byen Jerusalem. «Den kom ned fra 
himmelen, fra Gud.» (Åp.21,10b). Kirkene våre strekker seg mot 
himmelen og de ligger gjerne på høyder og de ivaretar de store 
menneskelige erfaringene av det guddommelige. Vi nordmenn 
vet noe om hvor flott der er å komme opp på fjellet med frisk 
luft og panoramautsikt. Da ser vi helt fysisk at vi er en del av noe 
uendelig mye større enn oss selv.

I teksten fra apostelgjerningene leser vi at Paulus bekymrer seg 
for at tilsynsmennene hans ikke skal evne å ta vare på flokken 
som Den hellige ånd har gitt dem ansvaret for. Han bekymrer seg 
for at maktmennesker skal føre flokken vill med falsk lære. Paulus 
kan ikke annet enn å overgi dem i Guds hender. Jeg forestiller 
meg at den uroen han følte er som alle foreldre til alle tider føler 
når de slipper barna sine ut i livet, uten å kunne passe på dem. 
Unge mennesker gjør feil, eldre mennesker gjør også feil. På vårt 
beste er vi er blant de hellige, men vi slipper ikke unna å møte 
ulvene både hos andre og oss selv. Mange profeter i Bibelen 
har bedt om å bli fritatt fra profetansvaret. Jeremia er ikke noe 
unntak. Han forklarer for Gud at han ikke er noen god taler for 
han er for ung. Gud ber ham om å ikke være redd, for Gud skal 
være med ham og legge sine ord i hans munn.

I vår norske folkekirke finnes det konservative og liberale fløyer. 
Ingen av oss kan vite med sikkerhet hva som er den riktige 
tolkningen av Bibelen fordi Gud alltid er uendelig mye større enn 
det vi kan fatte. Det er som om vi kan høre Paulus’ bekymring
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og ønske om at vi må lytte til Jesus som i kjærlighet til menneske-
heten ga sitt liv for oss for å befri oss fra våre synder – fra alle 
våre kriger og krangler over hvem som har rett. Jesus lærte oss 
om kjærlighet, sameksistens og tilgivelse. Det er kanskje det 
vanskeligste og vakreste livet har å lære oss. Det krever mye av 
oss, men hver gang vi gir slipp på å ha rett for kjærlighetens skyld 
da skaper vi plass til hverandre og mer himmel på jord.

Salmeforslag (fra Norsk hymnologisk forenings 
«Salmeverktøyet»)
77 – Du Ord frå alle æver
674 – Pris være Gud
694 – Gi dem mitt ord!
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     7. sundag i treeiningstida   
     11. juli 2021

     Ordt 30,7–9        Gje verken armod eller rikdom
     1 Tim 6,17–19     Forman dei som er rike
     Luk 19,1–10         Sakkeus

Til dagen
Treeiningstida er ei tid for vekst og fordjupning i den kristne trua. 
Sjuande sundagen i treeiningstida handlar om å sjå, skjula seg og 
verta sett, og om Gud som leiter og lengtar etter sine born. Slik 
det heiter i dagens bøn: Evige Gud, du ser oss alltid. Vi bed deg: 
Rop på oss når vi vil skjula oss for menneske og for deg, så vi får 
mot til å leva synleg for ditt nådige blikk.

Dette perspektivet er tydeleg i alle evangelietekstane for dagen. I 
første rekkje er det Lukas 15,1–10, med likningane om sauen og 
sølvpengen som forsvann, eigarane som gjorde alt for å finne dei 
att, og den store gleda det var då dei fann att det dei hadde mista. 
I tredje rekkje er det Markus 5,25–34, med forteljinga om ei 
kvinne som hadde hatt blødingar i tolv år, som strekkjer seg etter 
Jesu kappe og vert frisk, og om Jesus som møter denne kvinna 
med eit nådig blikk.

I andre tekstrekkje, som me er i no, er det forteljinga om Sakkeus 
som er evangelietekst. Denne teksten er forøvrig òg sett opp som 
forteljingstekst for sjuande sundag i treeiningstida. Sakkeus er 
ein liten mann, som klatrar opp i eit morbærtre, då han ikkje er 
i stand til å sjå Jesus på grunn av den store folkemengda. Medan 
Sakkeus er oppe i treet, ser Jesus han, og inviterer seg sjølv heim 
på besøk. Kritikarane murrar og kritiserer Jesus for å ete med 
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ein syndar. Men møtet med Jesus, det å verte sett av nådens 
blikk, fører til ei radikal endring i Sakkeus’ liv – ei omvending – 
og tollaren som har tent seg rik på andre si bekostning, gjev no 
halvparten av det han eig til dei fattige, og firedobbelt tilbake til 
dei han har snytt pengar frå.

Omvending
Omvending er eit viktig tema i Lukasevangeliet (Joel B. Green, 
The Theology of the Gospel of Luke. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995, 107-108). Evangelisten introduserer 
tematikken allereie i kapittel 3, vers 1–22, med hjelp av døyparen 
Johannes. Døyparen forkynte «ein omvendingsdåp som gav 
tilgjeving for syndene» (3,3) og formana folket å bere «frukt 
som viser at de er omvende» (3,8). Jesus vert òg døypt med den 
omvendingsdåpen som Johannes forkynner, og startar deretter 
sitt offentlege virke.

Me finn fleire forteljingar om omvending i Lukas. Ein av dei 
mest betydelege er trippellikninga i kapittel 15, som inkluderer 
forteljingane om sauen og sølvpengen som vart attfunnen, og 
om sonen som kom heim. Dei to første er som nemnt preiketekst 
i første rekkje. Mest interessant er nok likevel forteljinga om 
tollaren Levi som vert kalla av Jesus, i 5,27–32. Parallellane 
mellom Levi og Sakkeus er tydelege nok til at Welhausen kalla 
Sakkeus for Levis dobbeltgjengar, «sjølv om sistnemnde ikkje 
klatra i treet» («Zacchäus ist der Doppelgänger des Levi, wenn 
letzterer auch nicht auf den Baum klettert». J. Welhausen, Das 
Evangelium Lucae. Berlin: Georg Reimer Verlag, 1904,  104). Det 
er ein del likskapar: i begge forteljingar er det ein tollar som vert 
kalla, folket som ser på murrar fordi Jesus har fellesskap med 
syndarar, og Levi gir avkall på alt han eig, og Sakkeus gir like eins 
bort store deler av si rikdom. Klimakset i dei to tekstane avslører 
likevel at dei har noko ulikt tyngdepunkt; i 5,32 seier Jesus 
at «Eg er ikkje komen for å kalla rettferdige, men syndarar til 
omvending», og i 19,10 at «Menneskesonen er komen for å leita 
etter dei bortkomne og berga dei».

Innan pietismen har ein tradisjon for å vektlegge den personlege 
gudsrelasjonen, og dimed òg omvendinga, sterkt. Formuleringa 
frå 5,32 og kallinga av Levi ligg slik sett nært denne tradisjonen. 
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Dei av oss som har vakse opp eller arbeidd i bedehusland, veit 
at fleire stader i landet lev denne tradisjonen i beste velgåande. 
Den omvendinga som vert forkynt i slike samanhengar, tek gjerne 
utgangspunkt i kristen etikk som eit moralsk imperativ for å 
omvende seg, og leve rett. Ansatsen til å omvende seg ligg slik sett 
i møtet med loven og sin eigen syndige natur, i det som gjerne 
kallast for lovens andre bruk (altså: «til å bringe mennesker til 
erkjennelse av sine synder», som det heiter i Konkordieformelen 
sol. dec. art. VI. Sjå Jens Olav Mæland (red.), Konkordieboken. 
Oslo: Lunde forlag, 2000, 477.1).

Det er ingen tvil om at omvending må forståast som å ha ein etisk 
dimensjon som har konsekvensar for levesettet til den truande. 
Men det er ikkje dét som ligg i omvendinga til Sakkeus, slik eg les 
denne teksten. Det synest heller som om det er møtet med Jesus, 
med hans nådige blikk for å låne formuleringa frå dagens bøn, 
at Sakkeus vender seg om, og det er som ein respons på møtet 
med Jesus at han endrar levesett og gir frå seg store deler av sin 
rikdom. Ansatsen til omvendinga ligg for Sakkeus i møtet med 
Jesu radikalt inkluderande kjærleik. Det ligg ein slags dialektikk i 
dette, mellom Guds nåde og våre offer, mellom det sakramentale 
og det sakrifisielle.

Outsideren
Sakkeus’ sosiale status kan med fordel òg trekkjast fram denne 
dagen. Det mest openberre aspektet er at han er «overtollar og 
svært rik» (v. 2). Tollarar og rike folk vert kritisert i rikt monn 
i evangelia, og Lukas er ikkje noko unntak. Ein tollar tente seg 
gjerne rik på andre sin bekostning, noko som understrekast når 
Sakkeus i v. 8 lovar å gje firedobbelt tilbake, dersom han har truga 
pengar frå nokon. Det er òg tydeleg at Sakkeus har eit dårleg rykte 
i byen – om det no skulle vere på grunn av hans arbeid og rikdom, 
eller andre faktorar. Responsen frå folkemengda når Jesus tek 
inn hos Sakkeus i v. 7 er nemleg at «alle som såg det, murra og sa: 
‘Han har teke inn hos ein syndig mann’».

I tillegg til den låge sosiale statusen til Sakkeus, er det verdt å 
leggje merkje til den fysiske beskrivinga av han. Sakkeus var ikkje 
i stand til å sjå Jesus, fordi «han var liten av vekst». Eller, som det 
heiter i barnesongen, «Sakkeus var en liten mann, en bitte-bitte-
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liten mann». Men dette må ein ikkje rekne som berre ei fysisk 
beskriving, og ei forklåring på korfor Sakkeus valde å klatre opp 
i morbærtreet. I antikkens romarrike var det å vere fysisk låg eit 
teikn på at ein var eit mindre menneske, ein refleksjon av eins 
indre vesen, så å seie (sjå Amy-Jill Levine og Ben Witherington 
III, The Gospel of Luke. Cambridge: Cambridge University Press, 
2018, 511). Forteljinga om Sakkeus står seg dimed ikkje berre som 
ei forteljing om ein som vert inkludert i fellesskapen til tross for 
sin sosio-religiøse status, men òg med ein annleis kropp – med 
andre ord, med ei funksjonshemming.

Trøyst og utfordring
Forteljinga om Sakkeus gir rom både for trøyst og for utfordring, 
og predikanten kan vektleggje eitt eller begge desse elementa. 
Det gir trøyst i det me kan identifisere oss med Sakkeus, og i 
hans status som outsider. Å kjenne at ein ikkje strekk til, at ein 
er annleis, er ei heilt vanleg kjensle, og noko menneske har slitt 
med til alle tider. Slik sett er identifikasjonen med Sakkeus ei 
bekrefting på at ein ikkje er åleine om å ha det slik. At Sakkeus 
var låg, og vart sett på som mindreverdig av den grunn, kan 
vere særleg viktig å framheve for å understreke inklusiviteten i 
Gudsriket òg for dei av oss som har kroppar og funksjonar som er 
annleis.

På same vis som Sakkeus vert sett av Jesus med eit nådig blikk, 
er det heller ingen av oss som er gløymte av Gud. Gud er ein 
Gud som leitar etter alle sine born, og som har rom for kvar 
enkelt, uansett kva føresetnadar ein har. Kristi nådige blikk 
er radikalt inkluderande. Men samstundes som Kristi nådige 
blikk er trøystande, i at det rommar heile mennesket, er det òg 
ei utfordring. Det utfordrar oss som truande til å ha det same 
blikket i møte med andre menneske, til å vere ein fellesskap som 
inkluderer alle, uavhengig av sosio-religiøs status, uavhengig 
av kropp og funksjonsevne. Vår respons på Guds utstrakte arm 
mot oss, som løfter oss inn i fellesskapen, er å vise den same 
kjærleiken til andre som Gud har vist til oss.
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Salmeforslag
I kategoriane «Guds omsorg» (307-334) og «Jesus, frelsaren vår» 
(335-366) finst mange salmar som høver godt til denne dagen. 
312 «Til himlene rekker din miskunnhet, Gud» kan vere eit godt 
alternativ til inngangssalme. Blix-salmen «Sjå, han gjeng inn til 
syndig mann!», nummer 351, er nesten uunngåeleg denne dagen. 
Salmen er bygd opp omtrent som ei preike over forteljinga om 
Sakkeus. (Sjå gjerne artikkelen om denne salmen i Stig Wernø 
Holter et al., Nytt Norsk Salmeleksikon bd. III. Trondheim: 
Akademika forlag, 2013, 306-309). Teksten kan dimed gje god 
inspirasjon til preikearbeidet, og fungerer godt plassert som salme 
etter preika. Som salme før nattverden er både 614 «Vår lovsang 
skal møte deg» og 620 «Hellige mysterium» gode alternativ. 
Dersom det når sommaren kjem skulle vere mogleg å synge under 
nattverdmåltidet, kan 325 «Som når et barn kommer hjem om 
kvelden» vere eit særleg godt val – ein kort og meditativ salme 
som gjerne kan syngjast fleire gonger, og som understrekar at det 
er plass for kvar og ein hjå Gud. Nummer 715 «Gud, du er rik!» 
høver godt som utgangssalme.
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     8. søndag i treenighetstiden   
     18. juli 2021

     2 Mos 36,2–7          Det de ga var mer enn nok
     2 Kor 8,9–15            Denne gangen har dere overflod 
                                        (prekentekst)
     Mark 12,37b–44     Enkens gave

Mandela day + offersøndagen = sant
8. søndag i treenighetstiden kalles ofte «offersøndagen», og de 
ulike tekstrekkene nærmer seg temaet på litt ulike måter. Normalt 
ville vi preke over teksten om enkens gave, men i år er det teksten 
fra 2. Korinterbrev som er prekentekst. Konteksten for dagens 
prekentekst er innsamlingen til menigheten i Jerusalem og Paulus 
skriver om menigheten i Makedonia som forbilde. Rett før v.9 
skriver Paulus til dem «Dere har jo overflod av alt: av tro og tale, 
av kunnskap og iver og av den kjærligheten dere har fra oss. Så 
må dere også med denne gaven vise deres overflod! Jeg sier ikke 
dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve 
om kjærligheten er ekte hos dere.» Slik som menigheten i Korint 
gir av sin overflod av kunnskap og kjærlighet, på samme måte skal 
de gi av sin økonomiske overflod. 

Mandela day
Det finnes (som vanlig) mange veier inn til en preken over denne 
teksten og dette temaet. Man kan definitivt snakke om penger 
og forbruk. Det finnes et vell av bibeltekster som hjelper oss til 
dette, og mens prekentekstene i de andre tekstrekkene er enda 
mer retta mot penger/mammon, synes jeg teksten fra 2. Kor 
åpner opp for å snakke videre om det å gi i et større perspektiv. 
Særlig fordi at når 8. søndag i treenighetstiden 2021 kommer, 
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er det noen datoer som er risset inn i historien. Vi er få dager 
unna 10-årsmarkeringen for terroren 22. juli, og søndag 18. juli 
markeres Nelson Mandelas fødselsdag, som også kalles «Mandela 
Day». Det har blitt en offisiell FN-dag, og i Sør-Afrika, og en del 
andre steder, brukes denne dagen til å gi 67 minutter av sin tid 
for andre. 67 minutter fordi Nelson Mandela ga 67 år av sitt liv 
til tjeneste for det sørafrikanske folket. Noe av det jeg liker med 
«Mandela Day» er at det ikke handler om å gi 67 kroner, dollar 
eller det du måtte ha av penger, for det kan både være en lettvint 
løsning for en del av oss, men på den andre siden for mye å be 
om for andre som ikke har den summen å gi. I stedet utfordres 
vi til å gi av vår tid til vår neste, til fellesskapet, for å skape en 
bedre verden. Å bruke «Mandela day» som en inngang til denne 
søndagen, tror jeg kan være et godt utgangspunkt for å snakke om 
det som tematiseres i dagens tekster, og om ulike måter å bidra 
på.

Det er faktisk ikke tanken som teller
Uansett anbefaler jeg å ta en titt i Fattigdom og rettferdighets-
bibelen som kom ut på Verbum/Bibelselskapet for noen år tilbake 
der nesten 3000 vers som omhandler fattigdom og rettferdighet 
er markert i gult. Det er med andre ord ekstremt synlig hvor 
mange av bibeltekstene som handler om disse temaene og dagens 
prekentekst er også gula ut. 

I tillegg er det mange refleksjoner over utvalgte tekster fra 
representanter fra ulike organisasjoner, blant annet en om dagens 
prekentekst skrevet av Ruth Skree, på den tiden fellesskaps-
utvikler i Normisjon og frivillig i Areopagos. I sin tekst reflekterer 
hun over om Paulus ser at menigheten i Korint har satt seg litt 
fast. «Når intensjonen deres ikke ble til handling i rett tid, ble de 
heller til en dårlig samvittighet og engasjementet stoppet opp. 
Nå gjelder det å fullføre, å komme i gang igjen, alt etter hvor hver 
enkelt er, og hva de har å gi.» Hun fortsetter med å utfordre oss 
på de unnskyldningene vi har for våre utsettelser. Det blir så lett 
med tanken. «Men det er faktisk ikke tanken som teller, for tanker 
blir ikke til brød eller tak over hodet.» Paulus minner menigheten 
i Korint om at denne gangen er det de som har overflod og kan 
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hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan 
hjelpe dere. Det handler ikke om at frykten for ikke å få hjelp en 
gang i tiden skal være grunnen til at de deler av sin overflod, men 
det sier noe om at vi er avhengige av hverandre, på ulike tider og 
på ulike måter. Og vi er alle mottakere av Guds nåde.

18.juli og 22.juli
Som nevnt over, synes jeg ikke man kan holde gudstjeneste denne 
søndagen uten på en eller annen måte å berøre at det er 10 år 
siden 22.juli. Allerede har debattene startet om vi i det hele tatt 
tok et oppgjør med holdningene til terroristen, slik det offentlige 
ordskiftet ser ut i dag. Og hva gjør vi hvis engasjement vårt blir til 
dårlig samvittighet? 

I begravelsen til Hanne Løvlie som døde i regjeringskvartalet 
22.juli sang vi med skjelvende røst «Kjemp for alt hva du har 
kjært, dø om så det gjelder». Ingen skal måtte dø slik Hanne, 
Tore, Andrine, Bano, Håvard gjorde, eller slik de utallige som ble 
drept for sitt engasjement under apartheid gjorde. Men det skjer 
fortsatt. Og det holder ikke å si at vi – som menigheten i Korint 
– begynte så godt i fjor. Og jeg håper det er sant, slik vi kan lese 
i dagens lesetekst fra 2. Mosebok: at da israelittene fortsatte å 
komme med frivillige gaver og med visdom til å utføre arbeidet 
på helligdommen var det sånn at: «det de hadde gitt, var nok 
til å få arbeidet gjort, ja, mer enn nok». Da alle hadde gitt det 
de kunne, var arbeidet gjort. Det gir meg håp for framtida. Alle 
trengs vi med det vi har og kan bidra med. Og Gudsriket bryter 
fram. Apartheid i Sør-Afrika tok slutt. Nelson Mandela ble valgt til 
president i et fritt valg. Og jeg kan ikke tenke meg en bedre dag til 
å synge den Sørafrikanske salmen «Hamba nathi mkululu wethu» 
til utgang på: 

Gå, du med oss for vegen er lang! 
Lytt du til oss, for sorga er tung.
Tal du til oss, gje meining og liv.
Ver du hjå oss, det lid no mot kveld. 
Kom til bordet og del du vårt brød.
Opne augo, vår fridom er du.
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Salmen gjenforteller kort og enkelt fortellingen om Emmaus-
vandrerne i Lukas 24 og peker på at Gud kaller oss til å gå 
sammen med henne. Og på vandringen, er vi kalt til å bidra med 
det vi har. Gå, du med oss for vegen er lang! Men vi skal fullføre. 

Salmeforslag
561 Midt i vår verden
717 Kjære Gud, når eg bed
434 Det er navnet ditt jeg roper
647 Pris være Gud
633 Hamba nathi mkululu wethu / Gå du med oss, for vegen er 
lang (Sør-Afrika)


