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     Sommeråpent   
Sommeren nærmer seg, og mange gleder seg til ferie og fri. Men 
kirken sover aldri! Sommeren kan være en hektisk tid i kirken. 
Vigsler, begravelser og gudstjenester skal fortsatt holdes, og det er 
færre å fordele dem på. 

Takk Gud for gode sommervikarer! Vi ønsker at dette nummeret 
skal være en ressurs både for erfarne prester som skal holde 
sommeråpen kirke, og ikke minst for studentene som er ute i sitt 
første sommervikariat. Nummerredaktørene denne gangen er 
prest i Oslo domkirke Valborg Orset Stene, som har mye erfaring 
med Åpen Kirke, og sommervikarveteran Marte Holm Simonsen, 
som rakk fem somre som prestevikar i løpet av studietiden.

Første del av sommernummeret er rettet litt ekstra mot teologi-
studenter som er i sine første sommervikariater. Vi har intervjuet 
et utvalg av yrkesgruppene du vil møte på når du jobber i 
kirken. Generalsekretær i fagforeningen Presteforeningen, Anna 
Grønvik, gir oss innblikk i hva som er viktig for den som skal ut 
i sommervikariat for første gang, og kanskje noen påminnelser 
for de menighetene som skal motta studentvikarer i sommer. 
Organisten, gravferdsbyrået, kirkevergen og gravplassarbeiderne 
kan være gode støttespillere når du er ute i sommervikariat. 
Underveis i intervjuene dukker det opp mange praktiske tips, 
og svar på spørsmål som vi selv har lurt på. Hva gjør du hvis 
du glemmer å lese kransene i en gravferd? Hva gjør egentlig 
den mystiske kirkevergen? Og hva er det aller morsomste med 
å jobbe som gravplassarbeider? Vi har også intervjuet en av 
teologistudentene som er sommervikar for første gang. 
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Også sommeren 2021 blir Norgeferie for de aller fleste. Mange 
kommer til å farte til fjell- og fjordbygder, og se steder hvor 
de aldri har vært før. For en del av oss er det å besøke bygdas 
kirke en viktig måte å bli kjent med stedets kulturhistorie på. 
Noen vil også komme inn i kirken hvor foreldrene ble gift eller 
besteforeldre ble gravlagt. Men mange steder kommer en til 
lukket dør. Ønsket om flere åpne kirkerom har lenge vært et tema 
i landet vårt. Ønsket kommer fra lokalbefolkningen, fra turister, 
kunst- og arkitektur-interesserte, og fra pilegrimer. I mai utga 
Kirkerådet et veiledningshefte «Åpen kirke», som ønsker å være 
til inspirasjon for menighetsrådene og tilsatte i kirkene. I heftet 
fins forslag til framgangsmåter og ulike modeller for å holde åpen 
kirke, både med og uten tilsyn. Nytt norsk kirkeblad presenterer 
deler av heftet, med tillatelse fra Kirkerådet. Kanskje mange 
finner inspirasjon til å åpne den lokale kirka allerede i sommer?

En del kirker i landet vårt er etablerte turistmål og mye 
besøkt. I artikkelen Sommeråpne kirker, selvoverskridelse 
og turistindustri reflekterer førsteamanuensis Halvard 
Johannessen over kirketurisme og kirkebesøk i en sekulær tid. 
At kirkebesøk har fått så stor plass i en sekulær turistindustri, 
er religionsfilosofisk interessant. Det mange søker i kirkene 
er noe av den meningen eller livsfylde som har gått tapt i vår 
tid: «Kirkebyggene står som arkitektoniske påminnere om at 
det finnes en dimensjon som overskrider vårt her og nå, på 
det transcendente», skriver Johannessen. Forvaltningen av 
kirkebygg i turistsesongen står ofte i fare for å bli kommersiell 
og markedsstyrt. Kan det bli en konflikt mellom nødvendig 
inntjening og å ta vare på kirkens verdier som åpen og gratis? 
Eller kan utviklingen av kirkene som turistmål også vekke 
vår bevissthet om hvilken kraft som ligger i et helligsted? 
Johannessen peker på at å styrke kirkens autentisitet som 
helligsted er det samme som å ta vare på det turistene også søker.

I den tredje artikkelen om åpne kirker, tar sokneprest Marit 
Skjeggestad oss med til Kampen kirke og erfaringer under 
pandemien. I en nedstengt by og med avlyste gudstjenester har 
lokalbefolkningen strømmet til kirken. Besøkstallene i påsken 
var tidoblet sammenlignet med året før pandemien. Hva kan vi ta 
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med oss fra åpen-kirke-erfaringene under pandemien? Kan det 
tenkes at de åpne dørene uten arrangement har gjort at mange 
har fått et tryggere eieforhold til «sin» kirke, at de kunne ta det 
i bruk på sin egen måte, istedenfor å kjenne på fremmedhet og 
utenforskap i møte med kirkens liturgi? Hva sier dette om rom og 
eksistens og kirketilknytning i vår tid?

Synnøve Sakura Heggem står for sommernummerets poetiske 
bidrag, en refleksjon over japanske shinto-porter og norsk 
salmetradisjon. Kanskje åpner den noen porter i sommersinnet 
vårt også? 

Vi håper at vi ved å sette Sommeråpent på agendaen kan gi 
inspirasjon til tenkningen om hva kirken er og skal være i tiden 
framover.  

Måtte sommerens gleder og gaver åpne seg for den enkelte av 
dere, og forhåpentlig gi noen viktige hvilepauser! God lesning, og 
god sommer!

Valborg Orset Stene og Marte Holm Simonsen
nummerredaktører



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

tilgjengelig på nett og helt gratis!

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

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

intranettet Kirkebakken og i Kirkerådets nyhetsbrev, 
med påmeldingslenke. Alt er gratis! 

HVER TORSDAG KL 09-10

Se alle webinarene i etterkant på ressursbanken.no

Kirkerådet
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påtroppende kapellan i Kroken menighet
marteholmsimonsen@gmail.com

Anna Grønvik
generalsekretær i Presteforeningen
anna.groenvik@prest.no

     Hvilke rettigheter har du som 
     sommervikarprest?   

     Intervju med Anna Grønvik, 
     generalsekretær i Presteforeningen   

- Hei Anna! Det er mye å tenke på når man skal ha sitt 
første sommervikariat som prestevikar. Fagforeningene 
Presteforeningen og TeoLOgene har vært en stor hjelp for 
meg og medstudentene mine. Hva kan dere hjelpe årets 
studentvikarer med?

- Hvert år arrangerer vi møter om å være sommervikar i 
samarbeid med studiestedene. Vi planlegger å ha et digitalt møte 
for alle studiestedene (8.juni), med praktiske tips, erfarings-
utveksling, og informasjon om hvilke rettigheter dere har når dere 
er ute i vikariat. 

- Har du vært sommervikar selv?
 
- Nei, jeg gikk hele studiet og trodde jeg ikke skulle bli prest, men 
forsker. Så svaret er nei. Men det angret jeg på da jeg begynte å 
jobbe! Det er jo begrenset hvor mye praksis man har gjennom 
studiet, og i stiftspraksis hadde jeg faktisk bare én gravferd i løpet 
av de ukene. Sommervikariat er en veldig fin måte å få erfaring 
på. Og du må jo ha sommerjobb uansett!

- Hva er de viktigste fordelene med å være sommervikar mens 
du er student?
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- Du får et godt innblikk i de grunnleggende delene av preste-
jobben, i en periode hvor det er rolig nok til at du kan konsentrere 
deg om kjerneoppgavene. Du får mengdetrening i gravferd og 
gudstjenester, og det forsterker den vekslingen mellom teori og 
praksis som studiet legger opp til.

Jeg er veldig opptatt av formatio: Teologi er tross alt et 
profesjonsstudium. Du skal ikke bare lære å studere gamle 
tekster, men du skal leve tett på mennesker i alle livets dager. Når 
du har vært ute i prestejobb, får du flere knagger å henge teorien 
på.

- Mange av oss kommer ganske uforberedt til sitt første vikariat, 
og det er ikke gitt at man kommer til et sted hvor en kollega 
veileder deg. Hva tenker du om det?

- Det er en svakhet hos arbeidsgiver hvis de ikke tilrettelegger 
for det. De skal ha en bakvakt som du kan ringe til. Prosten 
eller fungerende prost har også en omsorgsplikt for deg som er 
studentvikar. Det er stor forskjell mellom bispedømmene, og 
noen har et opplegg for dette. Vi i PF er opptatt av at det å ha 
studenter i sommervikariat er en rekrutteringsarena, og da bør 
bispedømmene gi gode rammer rundt dette.

- Hvilke forberedelser kan vi gjøre selv?

- For å forberede deg selv på vikariatet, sjekk gjerne med 
bispedømmerådet hvem som er prost/fungerende prostnår du 
skal være der. Hør hvem du skal snakke med hvis det er noe. 
Det kan være en god påminnelse for arbeidsgiver at du spør om 
det. Ta også gjerne kontakt med menigheten på forhånd for å 
forhøre deg om lokale praksiser, liturgier og hvem andre som er 
på jobb når du skal jobbe. Få med deg møtene om vikartjeneste 
på studiestedet og med fagforening, og snakk med medstudenter 
som allerede har vært sommervikar for å få tips og råd fra dem.

- Finnes det noe statistikk på hvor mange prestestudenter som er 
sommervikar hvert år?
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- Det vi vet, er at noen bispedømmer ikke bruker studentvikarer, 
og noen har ganske mange i tjeneste. I 2019 var det rundt 50 
stykker, men det var usedvanlig mange.  

- Hvilke bispedømmer bruker flest studentvikarer?

- Møre, Nidaros og Nord-Hålogaland. Møre og Nidaros har 
den mest aktive riggen rundt sommervikarer, og bruker dette 
aktivt i rekrutteringsplanen sin. De har en felles samling for 
sommervikarene, og «byr på» mer enn de andre bispedømmene.

- Hva er viktig å tenke på når du skal søke sommervikariat?

- Å tenke på hvor du har lyst til å søke! Hva er viktigst: at du får 
et sommervikariat, eller hvor du får det? Det er gjerne lettest å 
få vikariat i det bispedømmet du er tilknyttet VTVT/VTP. Det er 
lurt å ta en telefon til bispedømmekontoret på forhånd, og spørre 
hva de trenger fra deg. Vanligvis trenger de en kort søknad og en 
oversikt over hvilken erfaring du har, en forkortet CV, spesielt 
hvis du har vært aktiv i kirkelig arbeid eller organisasjoner. Det 
er fint å ha med et par referanser som kan si noe om hvordan 
du kan fungere i en prestejobb, og da er det ikke sikkert at 
butikksjefen din på Rimi er den beste til det. Du kan spørre 
praktikumsveilederen din om å være referanse, eller presten 
hjemme, hvis du for eksempel var aktiv i ungdomsarbeidet der.

- Hvis du skulle søkt sommervikariat nå, hvor kunne du tenke 
deg å søke?

- Godt spørsmål! Det er jo en unik sjanse til å oppleve en annen 
del av landet, siden arbeidsgiver hjelper deg med bolig og leiebil. 
Det er jo baksider med det, som å være langt unna venner og 
familie, men jeg tror jeg ville gått for noe langt unna. Men det er 
lett å si nå! I studietiden var jeg nok ikke like eventyrlysten.

- Er det noen rettigheter vi bør sjekke at vi får?

- Det begynner å bli mer orden på det nå. Sjekk gjerne med 
fagforeningen din når du får arbeidskontrakt. De hjelper deg 
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å sjekke at du har fått riktig lønnsplassering, både hvilken 
lønnskode og at du har fått riktig ansiennitet. Det siste er 
spesielt viktig hvis du er second career-student. Sjekk gjerne 
om arbeidsgiver vil dekke reisen til arbeidsstedet ditt. Og husk 
at du må skatte av boligtilskudd og hvis du får leiebil. Det skal 
arbeidsgiver ordne. Det kan forresten lønne seg å bruke egen bil, 
hvis du har det. Alle som skal ut i vikariat bør være medlem i en 
fagforening! De kan se over arbeidskontrakten din, og se at alt er 
riktig. Ikke signer en arbeidskontrakt før du har fått sjekket det, 
for det er mye lettere å gjøre om på en kontrakt før du har signert.

- Hva er ditt beste sommerminne som prest?

- Jeg vil trekke fram utegudstjenester som spesielt gode 
minner. Det å feire gudstjeneste midt i skaperverket er utrolig 
meningsfylt! I Brumunddal hadde vi også en pilgrimsmesse, 
som inkluderte en vandring til det stedet vi hadde gudstjenesten, 
langs pilgrimsleden der. Det samlet så mye kultur og natur. Vi 
gikk langs den gamle Prestvægen mot Prøysenhuset, og gikk 
til Tokstadfurua, den eldste furua i Ringsaker. Det oppstår nye 
meningssammenhenger når man kommer ut av det vanlige 
gudstjenesterommet.

- Har du noen gode tips til utegudstjeneste?

- Sjekk at det er god lyd! Spesielt hvis du er kvinne er det ikke 
alltid stemmen bærer så godt.

- Du var jo forresten med på en utegudstjeneste jeg hadde, ved 
Rokoruinene i Løten, hvor nattverdsoblatene flaksa av gårde i 
vinden!

- Ja, jeg plukka de opp etterpå! Det er kanskje lurt å ha oblatene 
i noe med høyere kanter. Og etterpå ble jeg stukket av en veps 
og hjulpet av noen tyskere. Det er nok noen yrkesfarer med 
utegudstjeneste, ja!
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Nils Arve Karlsen
senior gravferdskonsulent i Fonus Hamar
nils.arve.karlsen@fonus.no

Sommerens gravferder: samtale 
mellom en gravferdskonsulent 
og en prest 
     
Nils Arve Karlsen er gravferdskonsulent med 25 års erfaring, 
og virker og som seremonimester i livssynsåpne gravferder. 
Som involvert i over 5000 gravferder har han mye mengde-
trening på det praktiske. Han har også sett mange prester 
i aksjon. Her deler han sine egne synspunkt på sommer-
vikarenes rolle i gravferder ut fra sine erfaringer og sitt 
ståsted, i dialog med mangeårig sommervikar Marte Holm 
Simonsen. 

Marte: Dette nummeret er tenkt spesielt for studentene som er 
ute i vikariat for første gang. I det første vikariatet mitt lærte du 
og Morten Stenberg meg å holde gravferd. Har du noen gode tips 
til årets nye sommervikarer? Hva synes du er viktig når noen skal 
holde sin første gravferd?

Nils Arve: På mindre steder hvor det er ett eller få byråer å 
forholde seg til, er det lurt å stikke innom dem på besøk. Ta en 
prat, ta en kaffe, fortell at du er fersk. Da får du stort sett mange 
gode tips fra erfarne gravferdsfolk.

Ta en prat så raskt som mulig med familien. Senk skuldrene. 
Snakk med pårørende som dere snakker med hvem som helst 
andre. Ikke gjør dødsfallet vanskeligere enn det er, for døden er 
en naturlig del av livet. Jeg har ikke snakka med noen enda som 
har overlevd.
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Marte: Ja, og som sommervikar skal man ikke få tunge dødsfall. 
De aller fleste dødsfall i Norge er godt voksne mennesker som 
har levd ganske normale og lange liv. Hvis du mot alle odds er 
sommervikar og får inn selvmord, voldelig død eller barne-
begravelser, si fra til prosten at det skal du ikke ha, fordi du er 
uordinert. Hvis du oppdager det først i samtale med de pårørende, 
be om støtte fra prosten. Kanskje kan du ha gravferden sammen 
med en kollega, eller kollegaen din kan overta.

Nils Arve: Ja, man skal ikke ha tunge gravferder tidlig. Det tror 
jeg er klokt, både for vikaren og den pårørende. 
     En minnetale skal få fram hvem vedkommende var på en best 
mulig måte, basert på hvordan han var for familie, omgangskrets 
og jobben. Tekstlesningen kan gjerne være en forlengelse av 
minnetalen, og det samme med musikken som spilles mellom 
minneord og tekstlesning. Hvis avdøde var glad i blomster, er det 
mulig å bruke ein fin liten blome som salme imellom. 
     La de pårørende styre minneordet mest mulig sjøl. Ikke vær 
for opptatt av å følge en mal. Alle minnetaler må ikke starte 
med «Mari ble født den 3. januar 1930 som den eldste av fire 
søsken». Kanskje er det viktigere å fortelle hvem Mari var for de 
gjenlevende, enn å fokusere på oppvekst og CV. En minnetale skal 
ikke være en skrytetale, men en balansert tale. Det hender avdøde 
har vært en drittsekk, og da kan man si det, men med andre 
formuleringer.

Marte: «NN var ikke alltid like lett å leve med…»

Nils Arve: Ja, det går an å si det. La gjerne de pårørende holde 
minnetalen sjøl, hvis de ønsker det. Ikke for at du skal slippe 
unna lettvint, men fordi det kan bli veldig vakkert. Be om å få 
minnetalen tilsendt, både for at du skal gå god for innholdet, men 
også for å plukke opp elementer til andakten. En god gravferd 
handler om å legge en tråd gjennom det hele, fra minneord via 
tekstlesning til andakt. Jeg liker at presten forteller hvorfor de 
valgte akkurat denne teksten til denne gravferden.
Marte: Jeg har ofte slengt på at «Sånn som dere fortalte om 
Margot, så minnet denne teksten meg om henne.»
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Nils Arve: Bruk det. Da har du en tråd, og da viser du de som 
er der at andakten er skrevet personlig for Margot. De fleste 
studenter jeg har møtt, bruker god tid på forberedelsene til 
en gravferd, inkludert andakten. Jeg har jo opplevd gamle 
sokneprester som har sine tolv andakter i veska og trekker lodd 
når de kommer i sakristiet. Ikke bli slike prester. Og ta vare på 
andaktene dine. Noen byråer selger minnebøker til de pårørende, 
og da vil man ha med annonsen, kopi av programmet, bilde av 
blomstene, og minneord og andakt.

Marte: Hva tenker du en god andakt bør inneholde? Bør man 
alltid nevne Jesus? Eller Gud?

Nils Arve: Ja, eller nevn i det minste kjærlighet. En andakt bør 
være løftende. Vi bør ha en lysnende kurve gjennom begravelsen. 
Vi slutter ikke med en dyster orgelsolo av Albinoni. Den har ikke 
noe å gjøre på slutten!
     Og når det gjelder andakten, så se an familien. Har du folk fra 
dypt kristne miljøer, så la de få en andakt som er tyngre teologisk. 
En mer trøstende andakt. Hvis de ikke er religiøse, kan det være 
fint med en kortere andakt.

Marte: Jeg har skrevet en del andakter over forskjellige 
gravferdstekster, og de er veldig tematisk knytta til forskjellige 
levde liv. En del av dem har jeg anonymisert, og delt med 
medstudenter som skal ut i sitt første vikariat. «Andakt for ei 
som var glad i blomster», «andakt for en snill mor/far», «andakt 
for en vaktmester», «andakt for en som elska å få gjester», 
«andakt for et litt vanskelig familieforhold». Jeg er glad i å 
lese andres tekster, og anbefaler veldig å lese andres andakter! 
Sjekk facebook-grupper som Prekeskapet, eller hør med prester 
du kjenner. Ta gjerne kontakt med meg hvis du vil ha noen 
andaktseksempler! Etter hvert legger du deg opp ditt eget andakt-
lager. Da kan du bruke elementer fra dem, og ofte bare bytte ut 
navn og noen velvalgte detaljer. De første årene mine føltes det litt 
som juks å gjenbruke andakter, men nå har jeg innsett at det er 
noe vakkert i at livene våre har så mye felles. Noen livserfaringer 
er ganske allmenngyldige.     
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Ikke vær redd for å spille på følelser. Det er fint å gråte, og det 
er fint å le i en gravferd. Det er litt trist hvis ingen blir rørt i en 
gravferd.

Nils Arve: Det blir stadig vanligere med livssynsåpne seremonier. 
Jeg tror kirken skal stå for det den står for. Både at den står for 
noe og hva den står for. Uten at man skal dytte på folk mer enn 
nødvendig. Men dere har en god liturgi å forholde dere til. Det er 
en god bok å bruke. 

Marte: Hva er de store dødssyndene at en prest gjør i gravferd?

Nils Arve: Feil navn på avdøde, feil navn på pårørende. Bruk 
gjerne Post-it-lapper i gravferdsboka på de stedene du sier navnet.

Marte: Jeg har et annet godt tips. Sende minnetalen til de 
pårørende på epost på forhånd. Det er lett å høre feil, eller å 
misforstå om tante Olga er tanta til Per som du begraver, eller til 
barna hans som er på sorgsamtalen.

Nils Arve: Ikke vær redd for å gjøre en feil. Vær rolig. Det er ikke 
livet om å gjøre, den som er død er allerede død. Og hvis du gjør 
feil, ikke gå i fella og si «beklager, beklager». Hvis du har glemt 
å lese en av blomstene, ta det heller inn på slutten: «Nå tar vi 
med oss blomsten fra tante Kari». Det er mange småfeil som bare 
byrået, organisten og presten ser. De pårørende har veldig mye 
annet å tenke på.

Marte: Apropos å glemme å lese blomster, du har jo kommet opp 
og minnet meg på å lese noen av blomstene minst én gang. Men 
jeg hadde en begravelse hvor jeg glemte jeg å lese blomster i det 
hele tatt! Og det fant jeg ikke ut før jeg hadde bedt de komme for 
å bære ut. Heldigvis sa sønnen fra om det, da de sto ved kista. Og 
jeg bare: «Ja ok, da stopper vi og leser blomstene før vi går ut». 
Men det hørte jo ikke organisten! Så han spilte ut, og jeg sto der 
og bare «Ja, da får dere et ekstra postludium…»

Nils Arve: Hvis dette hadde vært i en begravelse, kunne du tatt 
det elegant ute ved grava! «Så legger vi blomstene fra tante Kari 
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her, og fra onkel Per her». Da pakker du det flott ut. Det kan bli 
fint.

Marte: Det var et godt praktisk tips! Det finnes mange måter å 
redde seg inn igjen.

Nils Arve: Og noe annet som er viktig: Kom i rimelig tid. Hvis du 
er ny, kom en time før. Da rekker du å snakke med byrået, og får 
hjelp til å for eksempel rekke å finne rekkefølgene på blomstene, 
så du ikke leser naboen før svigermor.

Marte: Jeg har aldri kommet seinere enn en halvtime før, og blir 
stressa hvis jeg har dårlig tid. Det er godt å kunne gå opp rommet 
litt!

Nils Arve: Gå gjerne via gravstedet hvis du kan det. På større 
kirkegårder i byområder kan det være langt å gå, så du ikke 
rekker det, men på mindre steder kan det være fint. Vanligvis 
vil kirketjeneren eller noen fra byrået vise deg hvor grava er, og 
gjerne gå sammen med deg i prosesjonen ut, i hvert fall hvis du 
spør.
     Lær det som skal sies ute ved grava utenat, i hvert fall «Av 
jord er du kommet», osv. Og gjerne velsignelsen også. Gi fra deg 
gravferdsboka, løft begge hendene. Bruk gjerne fornavn for å 
gjøre jordpåkastelsen mer personlig. «Per Johan, av jord er du 
kommet…». 

Marte: Apropos navn. Mange i den eldre generasjonen har rare 
tilnavn. Er det lurt å spørre familien hva de vil man skal si?

Nils Arve: Ja, helt klart. Det hender folk hater et av mellom-
navnene sine og ikke har bytta det. Spør om uttale på navn hvis 
du ikke er sikker. Hvis det er kranser fra familie i utlandet, på 
spansk for eksempel, spør familien hvordan det uttales, eller om 
noen vil lese den selv. 
     Det gjør ikke noe at folk ler i kapellet. Latter er befriende. I 
mindre gravferder, få gjerne en liten dialog med pårørende på 
første benk. «Du fortalte så fint om dette, tante Olga». Og så 
nikker hun bekreftende. Da får du en varm dialog om det.



Magasin18

Marte: Ja, nå i koronatiden føles det kjemperart å snakke om 
familien i tredjeperson, som jeg vanligvis gjør i minneord. Da sier 
jeg ofte «Dere forteller om Jan at …», i stedet for «familien
forteller». Jeg skulle gjerne hatt et eget fag om gravferd, jeg. Det 
hadde vært fint å lære mer om det i løpet av studiet.

Nils Arve: Gravferdsbyråene kunne gjerne vært involvert 
tidligere, kanskje på andre-året, før dere kan gå ut i sommer-
vikariat. Gravferd er noe av det aller viktigste kirken gjør. En 
vanlig søndagsgudstjeneste går sin gang. En gravferd er personlig 
hver eneste gang. Dere skal opparbeide dere en helt spesiell 
kompetanse.
     Spør gjerne byrået om å få være med på en samtale hos dem 
fra begynnelsen av prosessen, så ser du hvordan det foregår. 
Etter at legen har vært der og skrevet dødsattest, er det vi som 
får den første henvendelsen. Der det er disputt om hvem som er 
ansvarlig for gravferden, er det vi som hjelper til å finne ut hvem 
som skal være ansvarlig for gravferden. Av og til må vi være veldig 
tydelige, og da er det jussen som gjelder, hvem som har rett til å 
besørge gravferd. En prest som jobbet hos oss i tre år, fortalte at 
nå skjønte han hvorfor det var mye mer fred, enighet og glede i en 
sorgsamtale med presten. 

Marte: Det kan også være lurt å høre med det lokale byrået 
om det er noen spesielle gravferdstradisjoner i bygda. Det er jo 
særlig mye forskjellige skikker ute ved grava, på hvordan og når 
senkingen skjer. Og hør med lokale prester om det er forventa 
at presten kommer på minnesamværet, og om du i så fall må 
være forberedt på å si noe, eller for eksempel lede fadervår. 
Og spør om det er andre ting du bør vite! Jeg har aldri møtt et 
begravelsesbyråmenneske som ikke er veldig ivrig på å svare på 
spørsmål!

Nils Arve: Vi vil at pårørende skal ha en god opplevelse. For hva 
er det et begravelsesbyrå selger? Blomster, kister? Nei, vi selger 
opplevelser. Og Kirken selger også en god opplevelse gjennom en 
gravferd. 
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Marte: Ja, vi ønsker jo alle å gi den avdøde en vakker, verdig og 
saksvarende begravelse.

Nils Arve: Hva gjør en begravelse verdig?

Marte: Godt spørsmål? Det handler nok mye om stemninga i 
rommet. At man er mentalt og emosjonelt til stede. At det foregår 
i et behagelig rolig tempo, ikke med hastverk som om man skal 
rekke neste seremoni.

Nils Arve: Og likevel med godt driv! Og hvis de pårørende sier på 
trappa etterpå at «Dette var Per!» eller «Dette var tante Olga,» da 
har du gjort en god jobb.

Nils Arve: Noe dere som studenter kan være klar over, det er 
at der hvor det er familiekonflikter, så har de fleste respekt for 
prestekjolen og prestesnippen. De prøver å glatte over den typen 
strider. Men det kan dere risikere å komme borti. Hvis dere har 
god kontakt med byrået, kan det hende dere får en heads-up. 
Spør gjerne på forhånd om at hvis det er noe spesielt, så gi meg 
beskjed.

Og ha tillit til at de fleste byråer gjør en god jobb med salmevalg, 
selv om jeg har hørt om byråer som deler ut en liste med syv 
salmer, og sier at det er disse salmene vi pleier å bruke her. De 
aller fleste steder velger pårørende salmer hos byrået. Noen 
prester ønsker å være involvert i salmevalg. Men byråene gjør ofte 
en god jobb.

Marte: Har du noen kloke råd til avslutning?

Nils Arve: Vær deg sjøl. Vær til stede og vær deg sjøl. Du har 
en rolle som prest, men ikke prøv å være noen annen. Ikke legg 
på deg en altfor trist mine. Vær passe trist, og med kjærlighet i 
stemmen.
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Nils Tore Enget
kantor i Vang menighet
ne398@kirken.no

Intervju med Nils Tore Enget, 
kantor i Vang menighet    
Nils Tore Enget er født i 1974 i Hamar. Han har bachelor i 
kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole og master i utøvende 
orgel fra NTNU i Trondheim. Nils Tore jobbet 17 år som 
kantor i Elverum før han begynte i stillingen som kantor i 
Vang kirke i Hamar i 2015. Her har han ansvaret for det 
kirkemusikalske arbeidet. Hvordan er det å være kantor i 
sommerferien?

- Nils Tore, du som er organist, du har sikkert en morsom 
sommerhistorie som vi kan innlede med? 

- Et morsomt sommerminne er fra da jeg jobbet i Elverum. Jeg 
og presten skulle ha setermesse et godt stykke utenfor sentrum. 
Vi måtte kjøre litt utenfor allfarvei for å komme dit, og den 
siste biten inn til setervollen måtte gjøres til fots. Vi visste ikke 
helt hvilken sti vi skulle velge innover skogen, men vi fordelte 
keyboard, instrumentstativ, høyttaler, høyttalerstativ, koralbok, 
arbeidsvesker, prestekjole og alt vi hadde med oss, og la i vei 
innover skogen mens vi lo over hvor rart dette følge innover 
skogen måtte fortone seg for de som så oss. Ingen hadde kledd 
seg spesielt velegnet for skogstur, men vi fant frem, varme og 
fornøyde, og fikk holdt setermessa vår. Vi måtte selvsagt gjennom 
samme ritualet da messa var ferdig, og vi skulle tilbake igjen. Det 
er jammen godt at det ikke er så strevsomt hver gang man skal ha 
en gudstjeneste!
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- Hva jobber du mest med på sommeren?
 
- Man tror gjerne at sommeren er en stille tid. Erfaringen er 
ofte det motsatte. Når man er færre på jobb i forbindelse med 
ferieavvikling, blir det også flere oppgaver. Gudstjenester 
og begravelser er faste arbeidsoppgaver gjennom hele året, 
men vielsene skjer nesten utelukkende i sommerhalvåret. 
Derfor blir en del vielser på lørdager gjennom sommeren. I 
sommermånedene har vi ofte sommerkonserter i kirkene våre 
også. Det betyr planlegging, øving og gjennomføring av disse i 
tillegg til de andre oppgavene man har. Innimellom alt dette må 
man også sørge for å få tid til å planlegge de kirkemusikalske 
aktivitetene for høsten, som gudstjenester, koraktivitet, konserter, 
med mer.
 
- Sommernummeret vårt er delvis rettet mot studentvikarer, 
som kanskje er i sitt aller første sommervikariat. Jeg husker selv 
da jeg var ny, og lurte på mye forskjellig:
     - Hva er lurt å spørre organisten om når vi skal planlegge 
gudstjeneste? Både i forkant av planleggingen og underveis?
 
- Det er alltid fint når prest og organist kan sette av tid til 
planlegging knyttet til gjennomføringen av gudstjenestene. Å 
lese gjennom tekstene, finne ut av hvordan man kan få til en god 
sammenheng i tekster, salmevalg og liturgi er alltid inspirerende 
å gjøre i fellesskap. Presten kan jo høre med organisten om hvilke 
salmer som er kjent og innarbeidet i menigheten? Det kan være 
greit å spørre om hvilke serier av liturgisk musikk menigheten 
bruker, hvilke ledd som vanligvis synges eller leses, hvor mange 
som pleier å komme på gudstjenestene, om praktiske ting knyttet 
til å sette opp og lage menighetsagendaen, og om ting knyttet til 
utøvelse av liturgien i kirkerommet i forhold til akustikk, avstand 
mellom orgel og alter, timing og stemmebruk.

- Hva kan organisten hjelpe meg med?

- Organisten kan hjelpe deg å øve inn liturgiske ledd og salmer. 
Å øve på liturgien i kirkerommet i forkant av gudstjenestene er 
meningsfullt og nyttig. Organisten kan være med i møte med 
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brudepar for å bistå dem i valget av musikk til vielsen, eller i møte 
med pårørende som trenger hjelp til valg av musikk til gravferd. 
Organisten kan også veilede i forhold til lokale tradisjoner 
knyttet til bruk av kirkerommet, gudstjenester og de kirkelige 
handlingene.

- Hva er forskjellen på en organist og en kantor?
 
- Kortversjonen er at en kantor er en kirkemusiker som har en 
fireårig bachelor kirkemusikk. 
 
- Bør man prøve å bli kjent med organisten, og i så fall: 
Hvordan?
 
- Det er absolutt både fint og en fordel å bli kjent med hverandre 
når man skal jobbe sammen. Å spise lunsj er et flott utgangspunkt 
for å bli bedre kjent. Å ta en pause på kontoret over en kaffekopp, 
sette av god tid når man skal planlegge sammen, eller til en kort 
oppsummering etter at man har hatt en tjeneste sammen er 
naturlige møtepunkter. Når man blir bedre kjent med hverandre, 
føler man seg tryggere på hverandre, og utøver også de tjenestene 
man har sammen på en bedre måte. 
 
- Hva kan sommerkonserter bety for menighetsarbeidet? 
 
- Ved å ha sommerkonserter åpner man også opp kirkerommet 
og gjør det mer tilgjengelig når folk har bedre tid, og kanskje 
er mer åpne for å gå på slike arrangementer. Selve ordet 
“sommerkonsert” består av to gode og hyggelige ord: Sommer 
og konsert. Vi ser jo ofte at de som går på konserter, ikke 
nødvendigvis er de samme som går på gudstjenester, og også 
omvendt. Kanskje en sommerkonsert kan oppleves som en mer 
“ufarlig” arena enn en gudstjeneste? Kanskje har man behov 
for å sette seg ned og motta i stedet for å måtte yte noe selv? 
Jeg tror at vi trenger arenaer i kirkerommet som bryter ned 
terskelen for å oppsøke det. En sommerkonsert kan være det. 
Kirkerommene våre er fulle av vakker utsmykking og kunst, 
med masse symbolikk knyttet til troen vår og håpet vårt. Her 
har generasjoner gått før oss. Slik kan kirkerommene by på noe 
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som ingen andre rom kan, og bli det gode rommet i byen vår, 
eller i bygda vår. Ved å ha noen sommerkonserter i løpet av 
sommermånedene kan vi legge til rette for at flere kan få oppleve 
vakker musikk i det gode rommet. 
 
- Har du noen favorittstykker som gir skikkelig 
sommerstemning?
 
- Når vi synger “Sommarpsalm”, N13 845: “Så grønn en drakt, 
så rik en duft” i en gudstjeneste eller vielse, så kommer det gode 
sommerstemningen. Det er så flott at vi nå har fått denne vakre 
salmen inn i salmeboka vår! 
 
- Kanskje du har enda et hyggelig sommerminne som organist, 
som passer til å avrunde intervjuet med?
 
- Jeg har sikkert flere, men la meg trekke frem en gudstjeneste 
vi hadde utenfor Øvre Vang kirke for et par-tre år siden. Dette 
var en av mine første gudstjenester etter en lang sommerferie, og 
jeg var godt motivert for å begynne på igjen. Dette var en varm 
sommerdag i august. Vi hadde rigget til alter, stoler og “uteorgel” 
under noen svære, flotte bjørker på kirkebakken, og vi hadde 
utsyn over store kornåkre og en knallblå himmel over oss. 
Det kom mange folk på gudstjenesten, et lite barn ble døpt, 
det var god sang og deltakelse, og gudstjenesten ble også et 
gjensyn med mennesker man er glad i: kirkegjengere, kollegaer, 
korsangere og venner. Jeg tror jammen vi sang N13 845 også! 
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     Hvem holder orden på 
     kirkegården?    

     Intervju med Bjørn Inge Karlsen og 
     Martin Framnes, gravplassarbeidere på 
     Hamar  

- Dette sommernummeret er retta litt ekstra mot 
studentvikarene. De lurer kanskje på hva dere jobber med på 
kirkegården? Bjørn Inge, du er jo veteran.

Bjørn Inge: - Vi gjør mye av det praktiske før og etter en 
begravelse. Det vi jobber aller mest med er grøntarealene – vi 
holder orden på plen, blomster og trær. Gravferd er ikke den 
største delen av jobben. Å grave en grav, åpne en grav, lukke en 
grav. Kremasjoner gjør vi ikke lenger her på Hamar, men jeg har 
vært med og kremert da det var krematiorium her. 

- Martin, du er jo ganske ny i jobben. Hvilke arbeidsoppgaver 
har du vært med på så langt?

Martin: - Det meste. Det eneste jeg ikke har vært med på ennå, er 
å sette ned urner. Der jeg ikke har kunnskap ennå til å drive på 
aleine, får jeg være med som assistent. Det er veldig rom for å få 
lære her, og det er ålreite folk å jobbe med. De har gode tips, og er 
gode til å lære bort. Det virker som de har hatt ferske folk før her, 
ja. Jeg trives godt!

Bjørn Inge: - Det tar litt tid før folk er inne i jobben. Vi har veldig 
mye forskjellig utstyr, og vi holder mange plasser i orden. Vi har 
ansvar for alle kirkegårdene og gravlundene i Hamar og Vang, og 
utearealene utenfor kirkene. Om vinteren gjør vi vedlikehold og 
måker snø. Vi passer på ca 150 mål og et par tusen trær.
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Mange tenker at det å klippe gress, det kan alle, det gjør jeg jo 
hjemme. Men her har vi 150 mål og omtrent 6200 gravstøtter som 
vi helst skal kjøre rundt og ikke sneie borti. Du må være veldig 
systematisk! Etter hvert som man får rutine, er det fort gjort å 
bli sløv og kjøre forbi et felt. Det samme gjelder når du planter 
ut planter. Vi planta ut tre-fire tusen stemorsblomster i mai, og 
da må vi ta felt for felt, rekke for rekke. Noen går med lista over 
hvor det skal plantes, og noen bare planter. Det er viktig å ha 
med hodet, selv når det er monotont arbeid. Men du må jo reise 
på ferie inni hodet ditt, hvis ikke blir du gæern. Den muskulære 
hukommelsen gjør jobben, og så kan du høre på vikinghistorie 
eller finansnyheter for å holde hjernen i gang. Jeg vet ikke hvor 
mange graver jeg har gravd, kanskje tusen.

- Er det vanskelig å grave en grav?

Bjørn Inge: - Nei, for meg er det ikke vanskelig, men det er 
utfordrende når man er ny. Alt handler om teknikk. Det er ikke så 
vanskelig. Vi graver 219 x 90 x 130. 

- Bruker alle i Norge gravemaskin?

Bjørn Inge: - Ja det tror jeg. Men urnehøla graver vi for hånd. De 
er 80 cm djupe. Vi regna ut et år at vi grov 200-250 stykker, så vi 
graver omtrent 200 meter rett ned i bakken hvert år.

- Blir man sprek av å være kirkegårdsarbeider?

Bjørn Inge: - Tja. Det er mye teknikk. Det er veldig gøy hvis det 
kommer noen som er veldig sprek her. Da er det bare å sette’n til 
å grave urnehøl, så blir’n helt utslitt. Alt er jo teknikk.
     Det mest spesielle vi gjør er å være med pårørende og sette ned 
urner. Da har vi på dress og slips, pynter oss og gjør det formelt. 
     Vi er der som kirkevergens representant for å bevitne ned-
settelsen. Og vi følger et ritual. Vi spør de pårørende hvor mye de 
ønsker å være involvert. Ønsker de å senke urna? Ønsker de å fylle 
igjen grava sjøl? Noen ønsker det, og noen ønsker at jeg skal gjøre 
det. Når vi har fått avklart hvem som skal gjøre det, spør vi om 
noen vil si noe. Det skjer ikke så ofte, men noen ønsker å lese et 
dikt eller synge en salme.
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Så spør jeg om alle som skal være der har møtt opp. Hvis alle 
er kommet, tar jeg opp urna og viser de navnet. Den som skal 
senke, senker urna. Hvis noen skal si noe, sier de det. Så har 
vi et minutts stillhet, og til slutt fyller vi graven. Vi får mye 
tilbakemeldinger på at det er fint at det blir gjort på en verdig 
måte. Det er viktig å ha respekt for et levd liv.

- Martin, hvilke arbeidsoppgaver har vært mest spennende så 
langt?

Martin: - Å tømme søppel! Hehe, det er faktisk ikke så langt 
fra sannheten, for jeg har ikke kjørt traktor før. De digre 
søppeldunkene utpå her skal tømmes i en container, og da bruker 
vi traktor. Det har vært veldig artig! Det går jo mye på teknikk. 
Jeg får lov til å prøve mye her.

- Tror dere det kan være nyttig for noen som skal bli prest å ta et 
sommervikariat som kirkegårdsarbeider?

Bjørn Inge: - Ja, det tror jeg. Da ser du hele prosessen. Ofte 
kan man jo bli veldig bransjefokusert. Det er fint å se flere sider 
av helheten. Vi er mange bransjer her. Og det er viktig å ha et 
godt forhold og god dialog mellom kollegaene, så får man løst 
problemer som kunne blitt en konflikt. I den eldre garde var det 
noen prester som var veldig skarpe i kantene og formelle. Da er 
det ikke like lett å samarbeide med den som jobber ute og kjører 
gravemaskin. Men det er selvfølgelig blitt mye bedre.

- Hvorfor ville du bli gravplassarbeider?

Bjørn Inge: - Jeg havnet her ved en tilfeldighet. Jeg var i 
Forsvaret, og måtte ta et veivalg. Jeg skulle egentlig reise til 
Kosovo i 2003 som adm.off. i et ingeniørkompani. Jeg var på 
forkurs, men mens jeg var på påskeferie ble kompaniet mitt lagt 
ned. Da trengte jeg tid til å tenke på hva jeg ville gjøre videre. 
Jeg kjørte truck på Gilde en stund. Så ringte den daværende 
driftslederen her og lurte på om jeg ville ha et vikariat. Så da 
begynte jeg med å male gjerdet i Øvre Vang. Jeg har alltid likt 
å være ute, og jeg hadde utdanning fra Forsvaret i maskindrift, 
miner og sprengstoff.



Magasin28

- Hva er det fineste med jobben på sommeren?

Martin: - Å bli brun! Og hvis man skal søke her, er det nok lurt å 
være glad i fysisk arbeid.

Bjørn Inge: - Ja, å være ute og nyte det fine været. Jeg vet ikke om 
skrittelleren min er riktig, men jeg gikk nok mellom 65 000 og 
70 000 skritt forrige uke. Det er mye manuelt arbeid, ikke bare 
å sitte på en klipper. Og det er et farlig yrke. I dag har vi retta 
gravsteiner, og de veier jo alt fra 75 kg til et tonn. Vi skal løfte og 
håndtere tunge ting, så det er mye klemfare. Maskiner kan velte. 
Og det er mye støy, så vi må passe på hørselen vår, og synet vårt 
når vi f.eks. kantslår, for det kan virvle opp stein. Og gravene 
kan rase sammen, derfor må vi alltid være to hvis noen skal nedi 
dem. Jeg er ikke det, for jeg kjører roto-tilt. Men på Vang har de 
en eldre type gravemaskin, og da går de ned i graven og raker, og 
sjekker at det ikke synes knokler. Knokler blir jo aldri borte, og 
på Vang har det vært gravplass i tusen år. Jorda har vært rotert 
mange ganger, og det er knokler i alle lag.

- Ja, jeg hadde gravferd der en dag, og en av dere spurte om jeg 
la merke til at det lå en grønn duk på ene siden nedover i graven.

Bjørn Inge: - Da hadde de nok gravd inn mot en gammel kiste, ja. 
Vi vil jo skåne de pårørende for den typen synsinntrykk. 
     Jeg har nok sett det meste, unntatt et glassøye. Det blir mye 
gebiss. Men jeg opplevde noe helt spesielt etter en gravferd her. 
Etter at jeg hadde fylt igjen grava, fant jeg en gullring. Inni sto det 
«Din Julie», og den var fra 1913. Den lå igjen på bakken etter at 
jeg hadde gravd opp, satt ned kista og fylt igjen all jorda. Så den 
har vi liggende i en skuff her. Den kan jo ha vært et arvestykke 
som noen har mista. Men hvis den lå på vedkommende som lå der 
før, og graven er brukt om igjen, er det jo helt utrolig. 
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     Svar en sommervikar: Hva gjør 
     den mystiske kirkevergen?  

     Intervju med Daniel Flugstad, 
     kirkeverge i Hamar   

- Du er kirkeverge, Daniel. Hva betyr det?

- Kirkevergen er daglig leder for Kirkelig Fellesråd, som er det 
øverste besluttende styret for soknene innenfor den enkelte 
kommunen. Jeg er daglig leder i soknene i Hamar kommune, 
Hamar og Vang. Jeg har ansvar for personal, økonomi, og 
forvaltning av gravplasser. Jeg har også ansvar for kirkebyggene 
og seremonistedene her. 

- Hvor kommer ordet kirkeverge fra? Skal du passe på kirka?

- Hvis jeg kan historien rett, var utgangspunktet omtalt som 
kirkeombud eller kirkeverge. Tittelen oppsto på 1200 tallet og 
er en av Norges eldste stillingstitler. Dette var et frivillig verv 
som gikk på omgang mellom bygdas mest velstående menn. Det 
handlet om en form for privat drift av jorda ved kirkene mot lov 
til å kreve inn jordleieavgift, med en dertil plikt til å vedlikeholde 
kirka på stedet.  Historisk handlet det om bygningsmessige 
og tekniske forhold der folk skulle gravlegges og samles til 
gudstjeneste.

- Hvor finner man kirkevergene? Hvor mange er det av dere? 
Treffer studentene våre en kirkeverge der de skal?
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- Kirkevergen er en administrativ leder, og jobber gjerne 
på kirkekontoret eller menighetskontor, eller i rådhuset i 
kommunen. Kirkevergen kan være plassert forskjellige steder, ut 
fra de lokale avtalene med kommunen. Det er kommunen som 
har ansvar for å stille midler så Den norske kirke har gode lokaler, 
både for de som er ansatt i Kirkelig Fellesråd og for prestene. 

- Jobber kirkeverger i 100% stillinger?

- Ofte ikke. I de store byene kan det være det, men på mindre 
plasser kan det være en ganske liten deltidsstilling. 

- Hvis man er studentvikar, hva kan man bruke kirkevergen til?

- Det å få en prestestudentvikar inn er både spennende og viktig, 
og kirkevergen bør legge til rette for at du skal ha det bra. Gjerne 
involvere og inkludere deg i arbeidsplassen, og gi en god start 
for en viktig relasjon med de andre ansatte. Kirkevergen bør 
tilrettelegge for at du får en omvisning på arbeidsstedene, og for 
at du treffer de andre ansatte.

- Hva gjør du som kirkeverge på sommeren?

- Oppgavene kan variere noe fra en periode til en annen.  Det 
er gjerne mye saksbehandling til fellesrådsmøter både i forkant 
og i etterkant av sommeren. Dette gjelder også økonomisk 
rapportering på kvartal og på tertial. Og siden det er mindre 
bemanning på sommeren, fordeler vi gjerne oppgavene 
annerledes etter hvem som er i ferie. Da kan jeg bli involvert i alt 
fra sentralbord og å besvare publikumshenvendelser, planlegging 
av bemanning og ulike personaloppgaver. 

- Hva er nyttig for en ny prestevikar å vite om en kirkeverge?

- Kirkevergen har ansvar for alle ressursene, både til gudstjenester 
og gravferd, for eksempel at det åpnes og lukkes graver på 
kirkegården i forbindelse med gravferd. Og han/hun har ansvar 
for renhold, rydding og tilrettelegging, og å følge opp organister, 
diakoner og kateketer. 
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- Du er sjef for alle de som ikke er prester, altså?

- Ja, jeg har personalansvar for dem, og oversikt over ressurser og 
hvordan folk bruker arbeidstida si. I større byer har man gjerne 
mellomledere, og da er disse oppgavene fordelt på flere personer, 
men på et mindre sted har kirkevergen ofte ansvar for alle disse 
områdene.

- Er det mye kontorarbeid?

- Ja, avhengig av hvor stort fellesrådsdistriktet er.

- Hva er et fellesrådsområde?

- Det er det geografiske område som ligger til kirkevergens 
arbeidsområde og ansvaret for alle kirker og gravplasser 
innenfor dette. Oftest er fellesrådsområde sammenfallende 
med kommunegrensene. Fellesrådsområde og prostiet kan også 
ha sammenfallende grenser. Et eksempel på det er Ringsaker. 
Fellesrådet skal fungere som et samhandlingsorgan til alle 
menighetene i kommunen.

- Kan du gi et eksempel på hva slags prosjekter du jobber med 
som kirkeverge?

- Vi jobber med å etablere en navnet minnelund på en av 
gravplassene våre, Hol gravlund. En navnet minnelund er et 
sted hvor man kan gravlegge mange mennesker innenfor samme 
område, med ett felles minnesmerke hvor man setter navnet til 
de avdøde. Mange i dag vil ikke etterlate en grav hvor det kreves 
vedlikehold og arbeid. De ønsker å ha et felles gravminne hvor 
det offentlige ivaretar stell. Det er mange som ringer til oss og har 
etterspurt det.
     Hvis jeg skal trekke fram en akuttsituasjon som jeg som 
kirkeverge kan komme opp i: I går måtte en av organistene ta 
koronatest, men skulle spille tre gravferder i dag. Heldigvis har 
vi et team av gode musikere, og kunne fordele de tre på hver sin 
gravferd. Vi er heldig stilt i Hamar som har et stort team å spille 
på når vi skal løse slike situasjoner.
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- Hva er du mest stolt av å ha fått til som kirkeverge?

- Jeg liker å være på en arbeidsplass hvor det er godt å være, og 
det har jeg vært opptatt av gjennom de atten årene jeg har vært 
her. Vi har bygget gode samarbeidsrelasjoner, også til prestene 
som har annen arbeidsgiver. Det har vært viktig for meg. Og det 
å hele tiden ha fokus på best mulig utnyttelse av ressursene enten 
det er folk eller penger. Jeg har bidratt til å få økt tilskudd fra 
kommunen til prosjekter, slik at vi kunne sørge for et best mulig 
tilbud for flest mulig mennesker i Den norske kirke lokalt. Det 
har jeg fått til ved noen anledninger, så vi kunne ansette dyktige 
folk og skape et mangfold av aktivitet for alle aldersgrupper. Og 
så har det ved to perioder skjedd at kommunen har redusert 
driftstilskuddet vårt hvor vi da mister penger, slik at aktivitet må 
reduseres. Dette har ikke vært så kjekt og jeg har kjent på et visst 
nederlag. 
     Jeg liker veldig godt å jobbe sammen med folk, og jeg ser et 
viktig ansvar i å være en positiv bidragsyter i virksomheten også 
der ting er vanskelig. Hvis det er noen som må ta tak i ting som 
ikke er bra, så er det jeg som leder som bør gjøre det. Jeg må tørre 
å ta den ubehagelige samtalen hvis det blir nødvendig.  Som oftest 
blir det den gode inspirerende samtalen med medarbeidere. 
     Til sjuende og sist er det menneskene som er det viktigste vi 
er til for. Enten vi er prest, sekretær, diakon eller kirkeverge, 
representerer vi Den norske kirke lokalt. Vi vil være en folkekirke: 
Vi vil ha åpne kirkedører og aktivitet, og legge til rette for at folk 
blir tatt godt imot og på en eller annen måte kan finne sin plass i 
et fellesskap i sin lokale kirke. 
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     Samtale med førstegangs preste- 
     vikar Anne Guro Nesteby Grette 

- Hvorfor søkte du sommervikariat som prestevikar, Anne Guro?

- Jeg ble oppmuntra til å søke av andre som hadde vært 
prestevikarer, og så møtte jeg biskopen i en ordinasjon, og hun 
ga meg beskjed om å søke. Det tok omtrent ei uke, så fikk jeg 
sommervikariat på Hadeland. 

- Har du vært på Hadeland før?

- Jeg har vært på Granavollen med TF, og jeg har kjørt mye 
gjennom området, men jeg har aldri vært der på egenhånd før. 

- Du skal ha ganske mange gudstjenestesteder, da? Det er jo ikke 
så vanlig!

- Ja, jeg skal betjene syv kirker, tror jeg. Jeg skal være der i ti 
uker. Jeg føler meg litt sporty som sa ja til det første gangen jeg 
har sommervikariat. 

- Hva gleder du deg mest til?

- Å få mer erfaring, og å bli tryggere i rollen som prest. Å få lov til 
å finne ut om det er dette jeg elsker å gjøre. Jeg liker å jobbe med 
mennesker, og å kunne være der for dem i sårbare situasjoner. Og 
jeg gleder meg masse til å holde preken!
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- Hva vil du preke om?

- De helt normale tingene, tror jeg. Jeg har holdt et par prekener, 
og lagt urovekkende mye tid i det, så jeg gleder meg til å få 
litt hverdagsfølelsen med det. Jeg er spent på det å få være 
selvstendig i jobben, å måtte stole på meg sjøl, og kanskje å feile 
litt. Å ta med meg erfaringer på det, og å bli tryggere i rollen.

- Det er jo en heftig prosjektlederjobb å planlegge en 
hel gudstjeneste første gangen. Men du har jo mye 
gudstjenesteerfaring fra før! Hva har du gjort tidligere i 
kirkesammenheng?

- Jeg har jobbet som menighetspedagog og hatt konfirmanter, og 
jeg har vært kirketjener i mange år. Jeg begynte da jeg var fjorten-
femten år, og har omtrent hatt en fast søndag i uka i syv år. Så jeg 
kan jo opplegget. Men det å skulle lage liturgi er jeg spent på. Jeg 
er vant til å komme til dekket bord.

- Antagelig får du det der du kommer også! Jeg har aldri vært 
et sted hvor soknepresten ikke sendte meg et dokument med 
liturgien de bruker, som du kan ta utgangspunkt i. Hva lurer du 
mest på om å være sommervikar?

- Hvordan sørgesamtalen skal foregå. Jeg har vært med på noen i 
praksis, men jeg har ikke hatt det sjøl.

- Da har du jo mye mer erfaring enn det mange av oss andre 
hadde! Jeg hadde aldri vært med i sorgsamtale før jeg skulle ha 
det sjøl.

- Jeg skjønner konseptet, hva man skal spørre om. Og jeg stoler 
på at når man setter seg ned med dem, så går det bra. Jeg har 
hørt fra andre medstudenter at man starter alltid med at de 
forteller om den avdøde, og så går ting sin gang. Og så skjer det 
et vendepunkt, at de kommer inn på et eller annet som har preget 
familien. At samtalen var helt normal, og så sier plutselig dattera 
til enkemannen at «Du pappa, du var ikke alltid så snill mot 
mamma?» 
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Jeg bekymrer meg litt for de usagte tingene som jeg ikke vet om. 
Sånne ting som erfarne prester bare gjør av ren rutine. Sånne 
kontorgreier?
     Jeg starter i vikariatet tidlig i juni, før de fleste har gått ut i 
ferie. Og jeg reiste for å besøke dem en vanlig hverdag i april. Jeg 
ønsket å møte staben før jeg skulle jobbe der.

- Hvilke praktiske ting lurer du på?

- Jeg tenkte mye på hva jeg gjør med alba og sånne ting. Så jeg 
kjøpte meg det med en gang. Jeg er kortere enn de fleste, så jeg 
tenkte det var enklest.

- De aller fleste låner nok alba, enten på fakultetet eller av 
prester de kjenner eller i menigheten de kommer, men hvis du vet 
helt sikkert at du skal bli prest, så er det jo fint å kjøpe. Men husk 
å ta vare på kvitteringen, så du får refusert summen senere.

- En annen ting jeg lurer på er hvordan det blir å komme ut i 
vikariat, spesielt å være i forkynnerrollen. Kommer det til å endre 
meg? Kommer jeg til å være annerledes eller endre oppførsel etter 
dette?

- Det kan jo hende du lander på at det er best å være seg sjøl? Det 
er lett å tenke man skal være veldig prestete, men det beste er jo 
å være naturlig. Og bruk det for alt det er verdt at dette er det 
første sommervikariatet! Så lenge du er snill og hyggelig, får du 
veldig stor tabbekvote som ny!

- Uansett, jeg gruer meg generelt til veldig lite. Jeg gleder meg 
aller mest, og er veldig spent på hva som venter meg. Jeg gleder 
meg til å sitte i august og tenke over hvordan disse ukene har 
vært. Og jeg gleder meg til å sitte og drikke kirkekaffe sammen 
med gamle damer!
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     Åpen kirke?          

Mange har i lengre tid ytret ønsker om at flere kirker i Norge 
kunne stå mer åpen. Åpen - slik at en kan komme inn og sette seg 
nedpå litt, ta en rast på veien. Åpen - slik at et en kan tenne et lys, 
uttrykke et sukk, be en bønn. Åpen - slik at en kan se inn i kirken 
som slekten har en spesiell forbindelse til. Åpen - slik at en kan se 
på den særegne arkitekturen eller kunsten. Åpen - for å åpne seg 
mot tusenårig tro og tradisjon i landet vårt. 

Ønskene om åpen kirke kommer fra turister, pilegrimer, 
lokalbefolkningen og menigheten. På tross av en samlet vilje fra 
mange hold, har det likevel vært et arbeid som har gått tregt. 

Høsten 2020 ble det nedsatt en arbeidsgruppe i Kirkerådet med 
mandat til å utarbeide en veileder. Veilederen Åpen kirke ønsker 
å inspirere, motivere og peke på mulige måter å legge til rette 
for flere åpne kirker. Gruppen har bestått av: Pilegrimsprest i 
Hamar Lars Erlend Kielland, daglig leder for Pilegrimssenteret 
på Dovrefjell, biskop i Nidaros Herborg Finnseth, spesialrådgiver 
innen sikring av kirkebygg Ingrid Staurheim, sekretær Turid 
Myrholt og undertegnede som leder. Gruppen ferdigstilte sitt 
arbeid 19. mai 2021 med et åpent webinar, som fortsatt er 
tilgjengelig. 

Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av Kirkemøtets sak i 2018 
Rapport og veivalg for Den norske kirkes kunst- og kultursatsing 
KM 11/18, vedtak 13 Åpne kirker og pilegrimsarbeid:

«Kirkemøtet ser at åpne og tilgjengelige kirkerom er viktige 
både for lokalsamfunnet og mennesker på reise.
Kirkemøtet oppfordrer menighetene til å samarbeide med 
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hverandre og relevante samarbeidsparter for å sørge for flere 
åpne kirker. Særlig er dette viktig langs pilegrimsledene.»

Teksten i det følgende er utdrag fra denne veilederen. Den finnes 
i sin helhet på www.ressursbanken.kirken.no. Gjengitt med 
tillatelse fra Kirkerådet. 

Kirken et levende hus
Kirken er et levende hus. Kirkebygget bevitner historien om 
hvordan mennesker til enhver tid forstår sitt liv og praktiserer sin 
tro. Synet av og møtet med kirkebygget fremstår for mange som 
inngangen og kjernen i kontakten med kirken. Her møtes og veves 
religiøsitet og allmennkultur sammen og bekrefter stedets verdier 
og historie.

Folkekirken trer frem som et fysisk og mentalt knutepunkt over 
hele landet gjennom kirkens over 1600 kirkebygg. De eldste 
kirkene gir mennesker i dag nøkler til å tolke og forstå hvordan 
slekten og samfunnet har vokst frem. Samtidig setter de nyere 
kirkebyggene seg inn i en tusenårig norsk tradisjon og formidler 
kunnskap om byggeskikk, håndverkstradisjoner og kunstuttrykk. 

Et grunnleggende trekk ved kirken er å være gjestfri og diakonal. 
I et åpent kirkerom opplever mange å bli favnet i sin lengsel 
og stimulert i sin nysgjerrighet. Møtet med et åpent og stille 
kirkerom kan gi enkeltmennesker mulighet til å lene seg inn til 
søyler av tidligere menneskers tro og erfaringer, og bli en del av 
noe større. Det er fordi kirkerommet har et budskap gjennom sin 
utsmykning og i sin historie som lokal tro- og tradisjonsbærer. 
Kirkerommet slutter aldri å invitere til nye tolkninger.

«Det er her jeg kan komme når mit rum er for lille. […] Alt 
hvad jeg bærer er båret før af andre og legges under sølje af 
sten.»

Takksigelse nr. 6 av Helle S Sørup, fra diktsamlingen 
Send flere engle. Andægtigheter (2012)

Når en går inn i kirkebyggene, møter en et rom som er bygd 
med et særlig formål: å være et møtested mellom mennesker og 



Hamar domkirke/Hamar sokn – Hamar bispedømme. 
Murkirke fra 1866. Arkitekt Herman E. Schirmer. 
Foto: Lars Erlend Kielland
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Gud. Det er et rom for bønn, takk, klage, stillhet og fellesskap. Et 
rom som for mange er knyttet til viktige hendelser i livet, fra de 
lykkeligste til de vanskeligste, og hvor dette er lagt frem for Gud. 
Dette gjør kirkerommet til et hellig sted. 

Kirkerommet eies av alle, både den som ferdes der ofte, den som 
har en oppgave og den som kommer der en sjelden gang. I de 
aller fleste lokalsamfunn var kirkebygget den eneste offentlige 
bygningen i hundrevis av år. Kirken bekreftet at man tilhørte en 
felles historie.

I dag skjer kontakt med det offentlige for det meste digitalt, også 
med kirken. Man tilhører fremdeles et sokn, men svært sjeldent 
det samme gjennom et helt liv og for hele slekten. Dermed opp-
står det et bånd hos enkeltmennesket til flere kirkebygg. Båndet 
oppstår gjennom kirkens overgangsriter og skaper en ramme 
rundt menneskers liv som slektens historie er skrevet inn i.

Norsk kirkearkitektur – både gammel og ny – er internasjonalt 
anerkjent med flere nominasjoner og tildelinger av anerkjente 

priser. Sammen med kunstnerisk utsmykning trekker disse 
byggene mennesker til seg fra hele verden. De vil inn i byggene og 
oppleve deres særegne atmosfære og utforming. 

Den økte interessen fra representanter fra ulike miljøer som vil 
inn i kirkene, viser at det trengs et åpent rom som kan favne livet, 
menneskets undring og behov for tilhørighet. Få andre steder i 
dagens samfunn gis det mulighet til dette. Både pilegrimer og 
andre som tilfeldigvis kommer forbi, bor i nærheten eller har reist 
langt, bærer med seg dette ønsket: å få komme inn i stedets kirke. 

Eksempler på å holde åpen kirke
I økende grad åpnes kirkene nå også utenom arrangement, ofte 
med ansatte og frivillige til stede. Her er skissert ulike eksempler:

Ubetjent kirke tilrettelagt av ansatte og frivillige
I sommerhalvåret åpnes kirken kl. 8 hver morgen når ansatte 
kommer på jobb. Kirken stenges ikke når arbeidsdagen er over, 



43Åpen kirke?

men står åpen til kl. 20 hver kveld. Da kommer det en frivillig 
som sjekker at alt er i orden, og stenger kirken for dagen.

Betjent kirke med hjelp av frivillige
Kirken er åpen daglig fra 15. juni og ut august fra kl. 11-16. 
Det skjer ved hjelp av frivillige som får en kort opplæring på 
forsommeren; praktisk med nøkler, renhold og sikkerhet. I 
tillegg får de opplæring i å formidle kirkens historie. Lysgloben 
står fremme i kirkerommet og i benkene kan det ligge noen 
enkle foldere med informasjon og bønner på ulike språk som de 
besøkende kan bruke for ettertanke og meditasjon.

Betjent kirke med tilkalling av nøkkelperson
Kirken er åpen når noen ringer og ber om det. Utenfor kirken står 
det en plakat med telefonnummer til 6 naboer i nærheten. De 
kan ringes og vil komme i løpet av kort tid, åpne opp kirken og gi 
informasjon om kirkens historie, gjenstander og bruk.

Betjent kirke med ansatte
Kirken er åpen med en ansatt tilstede som møter de menneskene 
som kommer. Det gis informasjon, omvisning og mulighet for 
samtale etter behov.

Fremgangsmåte for å etablere tilbud om Åpen kirke 
Menighetsråd, fellesråd og ansatte er nøklene i arbeidet med Åpen 
kirke. De må avgjøre om og hvordan kirken skal være åpen, men 
også bruken av frivillige i dette arbeidet.

Følgende prosess anbefales:
• Drøft form og omfang av tilbudet som Åpen kirke skal ha
•  Gjør en risiko-analyse for sikring av Åpen kirke1

•  Drøft bruk av QR-kode2 som kan gi besøkende informasjon om
kebygget og aktiviteten der
•  Informer om Åpen kirke:

-  i menighetsblad og lokal/relevant avis, på kirkens 
hjemmeside, i sosiale medier og hos regionalt pilegrimssenter
-  oppdater informasjon på www.kirkesok.no
-  bruk www.visitnorway.com og www.skjerikirken.no
-  bestill plakat, banner, informasjonsbukk o.l.
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Hvordan rekruttere og skolere kirkeverter og 
formidlere?
Å være kirkevert for Åpen kirke er en del av menighetens 
fellesskap. Å ha slike verter kan i seg selv bidra til å åpne 
kirken for befolkningen. Men hvordan rekruttere dem?

Noen tiltak:
•  Informer om muligheter til å være kirkevert og formidler på 
menighetens hjemmeside, i lokal/relevant avis, på oppslagstavle 
i kirken og i lokalmiljøet, i sosiale medier, gjennom personlig 
henvendelse, regionalt pilegrimssenter o.l.
•  Inviter til kurs om kirkens arkitektur, utsmykning og lokale 
historie, generell kunst- og arkitekturkunnskap, opplæring i 
sikkerhet som vert og sikkerhet for bygget
•  Engasjer ungdom og konfirmanter som kirkeverter f.eks. 
gjennom:

- et valgfritt opplegg i konfirmantundervisningen om 
vertskapsrollen i menighetens arbeid
- et generasjonsprosjekt i menigheten om å utarbeide 
informasjonsmateriell og presentasjonsform hvor ungdom 
med IT-kompetanse samarbeider med voksne/eldre som har 
kunnskap om kirken, dens arkitektur, utsmykning og annen 
historie
- et samarbeid mellom menigheten og videregående skole/
høgskole/universitet som har reiseliv som fag/utdanning, om 
praksisplass
- et samarbeid med kommunen om sommerjobb som 
kirkevert/guide i kirken hvor lønn helt eller delvis finansieres 
av kommunen

•  Samarbeid gjerne med lokalt historielag, kunst- og 
håndverkslag, lokale kunstnere om kunnskapsformidlingen
•  Utdann kirkeguider i samarbeid med lokal turistforening/
guidelag som får særskilt ansvar for å ha omvisninger for 
interesserte (turister, skoleklasser og lokalbefolkning).
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Sluttnoter
1  KA veileder for sikring av kirker. https://www.
ka.no/_service/300851/download/id/454346/name/KA_
Sikring%C3%85pneKirkr_191019_ensidig.pdf (legges inn som skjult 
lenke bak tittelen på veilederen.)

2  QR-kode (Quick Response Code) er et strekkodesystem som via 
kamera på en smarttelefon raskt kan koble brukeren opp til en 
utvalgt informasjonskilde på nett, f.eks. en nettside med foto, tekst 
og film. Det er enkelt og helt gratis å lage selve QR-koden, se mer 
informasjon om  QR-kode-generatoren på  https://www.qr-kode.no/. 
Ønsker man å gjøre dette, legges URL’en til det ønskede oppslaget 
på QR-kode-generatoren. En visuell QR-kode blir produsert og kan 
skrives ut. Koden kan også produseres i et mer holdbart materiale 
som f.eks. et skilt. Dette må bestilles hos en vanlig skilt-leverandør. 
Skiltet festes på godt synlig sted for besøkende.
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     Sommeråpne kirker, 
     selvoverskridelse og 
     turistindustri   

Selv om antallet vaksinerte går opp og smittetilfellene går 
ned, sier de ferskeste tallene at kun en av ti planlegger å reise 
utenlands i sommer - tre av fire planlegger norgesferie. Mange 
som ferierer i eget land vil la ferieturen gå innom en av våre 
sommeråpne kirker. 

Det sies vi lever i en sekulær tidsalder, og pilene for gudstjeneste-
deltakelse peker nedover på statistikkene. Hva er det som 
gjør kirker til attraktive besøksmål? Et stort spørsmål for en 
liten artikkel, som jeg verken kan gi noe vitenskapelig eller 
uttømmende svar på. Men ved hjelp av to koordinater på kartet vil 
jeg likevel våge noen refleksjoner om kirkebyggets betydning i et 
sekulært landskap. Den første koordinaten har med kirkebyggets 
betydning som helligsted å gjøre, som sted for selvoverskridelse - 
ikke bare i kristen forstand, men også i en mer allmenn forstand. 
Den andre har med åpne kirker som kommersielle turistmål å 
gjøre, og jeg vil i den sammenheng se særlig på stavkirketurismen. 
Jeg vil argumentere for at mellom disse to koordinatene er det 
både en sammenheng og en verdiladet spenning.

Kirkene åpnes 
I 1993 tok Miljøverndepartementet initiativ til å merke pilegrims-
leden fra Oslo til Nidarosdomen. Leden stod ferdig i 1997, og 
flere andre pilegrimsleder ble merket i forlengelsen. Den statlige 
pilegrimssatsningen var viktig for oppstarten av Kirkerådets 
satsning på sommeråpne kirker. Langs ledene ligger mange 
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kirker, og i kjølvannet av initiativet utgav Kirke-rådet brosjyren 
«Veikirker og andre åpne kirker». Her var pilegrimsledene 
inntegnet, sammen med en oversikt over åpne kirker med spesiell 
merking av middelalderkirker. 

På Kirkemøtet i 1999 stod «Kirken i møte med den åndelige 
lengsel i vår tid» på dagsorden. Kirkerådets betenkning med 
samme navn, tematiserte blant annet kirkerommets betydning for 
menneskers åndelige erfaringer og trosliv. Det ble argumentert 
for at åpne kirker var viktige for menneskers spiritualitet i vår 
tid. Kirkerom, med sin stillhet og sine estetiske og religiøse 
uttrykk, var «kraftfelt» for søkende mennesker (Kirkerådet 
1999, 48). Etter dette videreutviklet Kirkerådet både arbeidet 
med åpne kirkerom og kontemplative gudstjenesteformer. Åpne 
kirker ble også behandlet på Kirkemøtet i 2018, som del av 
saken KM 11/18 «Den norske kirkes kunst- og kultursatsing». I 
vedtaket oppfordres menighetene til å samarbeide om flere åpne 
kirker i tiden som kommer, ikke bare langs pilegrimsledene. I 
skrivende stund har nettopp Kirkerådets veiledning «Åpen kirke» 
(Kirkerådet 2021) kommet, med praktiske tips til hvordan åpen 
kirke kan organiseres lokalt. 

Kirkebyggets betydning i det sekulære
Kirkene åpnes for besøk. Men hva gjør åpne kirker attraktive å 
besøke i en sekulær kultur? Stemmer det at kirkerommet kan 
oppleves som «kraftfelt», slik kirkemøtebetenkningen påstod? 
Den kanadiske filosofen og sekulariseringsteoretikeren Charles 
Taylor kan gi oss et hint. Han hevder at den sekulære tidsalder 
avføder et kulturelt ubehag. Ubehaget kan manifestere seg som 
et fravær av overordnet mening, en opplevelse av en forflatet 
livsverden, av at livet ikke har noen tilgjengelig dybdedimensjon. 
Taylor peker på hvordan arkitekturen vi omgir oss med uttrykker 
mening og ikke. Kirkebyggene står som arkitektoniske påminnere 
om at det finnes en dimensjon som overskrider vårt her og nå, 
på det transcendente. De er symboler på at det finnes mening i 
overordnet eller eksistensiell forstand. Kirkene var før synlige 
orienteringspunkt i enhver by. I dagens store metropoler blir 
kirkene små og forsvinner mellom kjøpesentre, skyskrapere 
og kontorbygg. “The shape of the city no longer manifests a 
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single over-arching meaning” (Taylor 2007, 552). I moderne 
byer symboliserer ikke arkitekturen vi omgir oss med noen 
form for mening lenger, mening er erstattet av kakofoni. Den 
sekulære kulturens fravær av en dypere meningsdimensjon, som 
blant annet uttrykker seg arkitektonisk, utløser et behov for å 
komme i kontakt med spor etter mening i denne forstand. “This 
manifests itself in the massive movement of people as tourists 
towards the still undamaged cites of earlier civilizations, with 
their temples, mosques, and cathedrals” (Taylor 2007, 552). 
Taylor ser turismens voksende interesse for gamle helligdommer 
i sammenheng med sekulariseringens forflatning av kulturen. 
Steder og bygg som fortsatt symboliserer en overordnet 
meningsdimensjon, blir attraktive fordi de peker utover den rent 
immanente livsverden som vi omgir oss med rent fysisk. Selv om 
de besøkende ikke deler troen som kirkebyggene representerer, 
oppleves det i dag, på en helt annen måte en tidligere, som 
verdifullt at byggene representerer en selvoverskridende 
dimensjon. Med utgangspunkt i Taylor kan man si at den 
sekulære kulturen gjør kirkebyggene attraktive på en ny måte.

Åpne kirker og behovet for selvoverskridelse 
Kirkerommet tilbyr en erfaring av å settes i en større 
sammenheng enn ens eget her og nå. Dette kan ta ulike retninger. 
Det kan handle om en tilstand av bønn, opplevelse av gudsnærvær 
eller troserfaring. Det kan handle om erfaringer som ikke er 
artikulert religiøse men likevel har en overskridende dimensjon; 
som å komme i kontakt med tapte røtter, å stilles i berøring med 
en forgangen tid, erfare en form for hellighet eller mysterium. 
Betydningen av åpne kirker i det sekulære henger sammen med 
at denne typen rom symboliserer denne typen overskridende 
erfaringer, gir forventninger om det og tilgang til det. Ethvert 
kirkerom er et fysisk symbol på muligheten for selvoverskridende 
mening. 

Taylor hevder at denne kvaliteten egentlig ikke passer inn i en 
sekulær forståelseshorisont. Det gjør interessen for kirker og 
helligsteder filosofisk interessant. Taylor leser den som ett av 
en rekke uttrykk i vår kultur for et allmennmenneskelig behov. 
Han kaller det menneskets behov for fullness eller “livsfylde”, 
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av å overskride seg selv i kontakt med noe som gjør livet 
virkelig verdt å leve. Interessen for katedraler og stavkirker kan 
sammenlignes med romantikkens forsøk på å finne en tredje 
vei mellom tradisjonell religion og sekulær modernitet. Men til 
forskjell fra romantikkens åndsstrømning, som manifesterte 
seg blant elitene på 1800-tallet, er vi i dag vitne til en bevegelse 
nedenfra. Kirketurismen er en bevegelse som skjer i praksisfeltet. 
Behovet viser seg i pilgrimsinteresse, feriereiser og kommersiell 
turistindustri. Behovet for selvoverskridelse viser seg innenfra 
den sekulære kulturen og på tross av den. 

Turist-score på stavkirker
Åpne kirker tiltrekker seg et bredt register besøkende, fra 
lokale menighetslemmer, til enslige pilegrimer, til familier på 
bilferie, til busslaster med cruiseturister. Siden satsningen på 
åpne kirker startet, har stavkirkene stått i en særstilling. Selv 
om de fleste åpne kirker ikke kan sammenligne seg med denne 
kategorien, er stavkirkene interessante fordi de tydeliggjør 
koblingen mellom menneskers behov for selvoverskridelse og 
turistnæringens kommersielle interesser. Dette er hva jeg kalte 
de to «koordinatene» for å forstå kirkerommets betydning 
innledningsvis.  

Går vi til det profilerte turistnettstedet VisitNorway, finner vi 
kart hvor alle landets stavkirker er plottet inn. Til hver enkelt 
stavkirke er det bilder, artikler om historie, interiør og arkitektur, 
samt praktisk informasjon om åpningstider, guiding, adkomst 
og priser. De som planlegger kirkebesøk i sommer, kan dessuten 
lese turistanmeldelser av de åpne kirkene og sjekke hvilken rating 
de har fått. Dette gjøres via lenker til det globale turistnettstedet 
TripAdvisor. Slik kan man blinke seg ut de mest populære 
kirkene, evt. unngå de mest upopulære. TripAdvisors anmeldelser 
og ratinger gir små innblikk i hva besøkende får utav besøkene i 
stavkirkene. Ikke uventet får landets stavkirker høy score, i snitt 
mellom fire og fem av fem mulige stjerner. De besøkende deler ut 
superlativer av typen «beautiful», «interesting» og «worth a visit» 
(Eidsborg). Selv om gjennomsnittsratingen er høy, finner vi også 
kritiske anmeldelser. En besøkende i Borgund kirke, gir trekk 
fordi kirken er «very commercial» (Borgund). I det sistnevnte 
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tilfellet er det ikke kirken i seg selv det er noe galt med – den 
beskrives som «amazing». Vedkommende reagerer heller ikke 
på at man må betale rundt hundre kroner for å gå inn i kirken, 
som er problematisk i teologisk perspektiv. Problemet er snarere 
at absolutt alt koster penger. Her er til og med en avgift til for 
gå inn i suvenirbutikken. Dette er ikke bare en sammenblanding 
av børs og katedral, men en katedral fanget i en børs. Et synlig 
flertall av kritiske anmeldelser uttrykker det samme. Turistenes 
kirkeopplevelser forringes av turistindustrien.

Dette er anmeldelser for turister på TripAdvisor, et av de mest 
profilerte, internasjonale turistnettstedene. Handler skuffelsen 
over kirkebesøket bare om at «alt kostet penger»? Eller handler 
skuffelsen om at målet med besøket var en erfaring som på ett 
eller annet vis skulle overskride ens eget her og nå, inkludert å 
overskride sin egen rolle som nok en kunde i nok et kommersielt 
marked? Situasjonen er ifølge sosiologen Hartmut Rosa typisk 
for vår kulturtilstand. På den ene siden har vi sett at mennesket 
har et iboende behov for å oppleve livsfylde (Taylor), hva jeg her 
kaller selvoverskridelse. Rosa taler tilsvarende om at mennesket 
har et iboende behov for å oppleve et resonansforhold til verden, 
hvor kirken representerer et løfte om «dybderesonans» - å 
oppleve en samklang med det hellige (Rosa 2021, 301-304). Men 
opplevelsen av resonans er ikke noe man kan kontrollere. På den 
annen side peker Rosa på at den senmoderne økonomien snylter 
på behovet for resonans, tingliggjør dens kilder, objektifiserer 
dem og gjør dem til varer som kan kjøpes og selges. Men når 
kirker objektiveres forandrer de også karakter og blir noe annet – 
de blir skinn av resonans, tomme løfter om livsfylde (Rosa 2021, 
427-428). De forstummes og forflates.

Autentiske kirker selger
Temaet stavkirketurisme åpner døren inn til et fagfelt som kan 
virke som et usannsynlig bekjentskap for teologer; turisme-
forskning. Hva som skjer i dette internasjonale fagfeltet er 
selvfølgelig av interesse for den kommersielle turistnæringen. 
Men har skapes også interessante innsikter for dem som er 
opptatt av å tilrettelegge kirkebygg som steder for moderne 
besøkendes trosliv og spiritualitet. Et nyttig begrep er turisme-
forskernes bruk av «autentisitet».
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Autentisitetsbegrepet har som kjent røtter i Heideggers eksistens-
filosofi. Hos Heidegger betegner autentisitet en form for væren 
som den enkelte må tilkjempe seg mot ens iboende tendens 
til å gå opp bekymringene for ytre ting og livets her og nå. 
Hverdagslivets karusell leder til værensglemsel og inautentisitet. 
Autentisitet handler om en genuin eller egentlig form for 
eksistens, det handler om subjektets autentisitet.

Turismeforskningen bringer Heideggers autentisitetsbegrep 
til nye steder. Det er også mulig å tenke seg at autentisitet er 
en kvalitet ved objekter. Hva handler «objektets autentisitet» 
om? For å gi et selvopplevd eksempel: Noen har kanskje gjort 
som undertegnede; betalt seg inn i stavkirken på Gol, bare for 
å oppdage at den er en kopi av originalen på Folkemuseet på 
Bygdøy. I øyeblikket det demrer at dette er en kopi (selvfølgelig!), 
blir den vakre kirken ganske enkelt et annet bygg. Kopiens ytre 
likhet til den originalen er slående, men mangelen på autentisitet 
gjør noe fundamentalt med opplevelsen av stavkirken på Gol. Den 
innfrir ikke.

I turismeforskningen kalles kvaliteten den ikke innfrir gjerne 
for «objektsautentisitet» (object authenticity). Begrepet er 
omdiskutert i feltet (se Reisinger and Steiner 2006), og andre 
foretrekker beslektede begrep som «oppfattet autentisitet» 
(perceived authenticity) (Yi og Lin m.fl. 2017). Uansett er 
poenget at opplevelsen av reisemålets autentisitet, er en helt 
sentral drivkraft bak denne typen turisme. Har det noe for seg? 
Erfaringen av kirkebesøket i Gol kan tyde på det. Filtrerer vi de 
stavkirke-anmeldelsene som gir høyest score på TripAdvisor, 
finner vi vurderinger som dette: «The Borgund Stave Church is 
considered the most authentic of all Norwegian stave churches». 
Fem av fem stjerner, hilsen en besøkende fra New York. Ut 
fra topp-anmeldelsene av kirkene er det noe mer enn det rent 
arkitektoniske uttrykket som verdsettes. En anmelder av Borgund 
stavkirke skriver at kirkebygget “[…] gave me a deep sense of 
connection with my scandinavian roots. And besides that it’s 
beautiful and mysterious in a sublime way” (TripAdvisor). 
Erfaringen av autentisitet som turister søker kan handle om 
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mange ting. Ut fra anmeldelsene på TripAdvisor handler det 
om å komme i kontakt med tapte røtter, å stilles i berøring med 
en forgangen tid, erfare en form for hellighet eller mysterium, 
stilles overfor et fremmed og fengslende estetisk uttrykk, 
fornemme noe sublimt, kjenne nærværet av en annen og dypere 
virkelighet. En erfaring av noe annet enn livets her og nå, noe 
annet enn den livsverden man tar for gitt. Fellesnevneren av det 
besøkende søker, kan kanskje samles under paraplybegrepet 
selvoverskridelse: det er tale om en opplevd dybderesonans 
til verden (Rosa), om å komme i berøring med en kilde til 
livsfylde (Taylor). Kirkebyggets autentisitet genererer besøkende 
og penger, fordi bygget i en eller annen forstand generer en 
betydningsfull erfaring først. Det er den autentiske erfaringen, 
eller forventningen om denne typen erfaring, som motiverer til å 
besøke bygget. I forventningen om byggets autentisitet ligger også 
forventningen om byggets kvalitet som en ekte kirke med alt dette 
innebærer.

Gud og mammon?
De reisendes opplevelser av kirkenes autentisitet er både 
viktig for opplevelsen og for den kommersielle driften. De to 
tingene henger nøye sammen. Samtidig representerer de to 
konkurrerende verdisystemer. I teologisk perspektiv er kirken 
et bønnens hus, også om den står på UNESCOs verdensarvliste 
jf.Matt.21:13. Kirken er stedet for forkynnelsen av evangeliet og 
forvaltningen av sakramentene, bygget er et symbol på nåden Gud 
gir gratis og for alle. Dette er også byggets opprinnelige hensikt og 
funksjon, dets tiltenkte kilde til «livsfylde» og «dybderesonans». 
I teologisk perspektiv bør åpne kirker prinsipielt være gratis, uten 
kommersielle portvoktere. Man kan tjene penger på omliggende 
herligheter som kafedrift, guiding, parkering med mer. Men å ta 
betalt for kirkebesøk bryter med kirkens autentisitet som kirke. 
Hartmut Rosa understøtter en slik vurdering, når han påpeker at 
markeds «tingliggjøring» av våre kilder til resonans gjør at man 
blir fremmedgjort fra dem, det bidrar til at kildene forstummes. 
Rosas poeng understøtter ikke bare en teologisk forståelse av 
kirkebyggets betydning, det bør også være viktig av hensyn til 
turistindustrien rundt enkelte av kirkebyggene.
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Å tydeliggjøre kirkens autentisitet som kirke, handler om å prøve 
å bevare den kvaliteten som turistene søker etter. For å bruke 
turismeforskningens begrep, om det enn er gjennomsyret av 
markedstenkning, handler det om å hegne om kirkens objekts-
autentisitet. Å verne kirkebygget fra turismens utemmede 
kommersialisering, er ikke bare teologisk og filosofisk viktig. For 
opplevelsen av «very commercial» gir ikke bare dårlig score på 
opplevelsen av autentisitet og resonans, det gir også dårlig score 
på ratingen til TripAdvisor, som genererer besøkstall og inntekter. 
Noen steder kan kanskje kommersiell drift kan kanskje være en 
dyd av nødvendighet. Men i så fall trenger de besøkende å oppleve 
at driften tjener kirken og ikke omvendt.

Avslutning
Kirkerådets arbeid med åpne kirker er i stadig utvikling, og 
svarer til en interesse som når mye lenger enn kirkens egne 
medlemmer. Mange turister og feriefolk kommer til å besøke en 
av landets åpne kirker denne sommeren. Innenfor en sekulær 
kultursituasjon fremstår denne interessen paradoksal. Men i 
religionsfilosofisk perspektiv åpner nettopp det usannsynlige i 
vår tids kirketurisme, for å tolke kirkeinteressen som et uttrykk 
for allmennmenneskelige behov som den sekulære kulturtilstand 
ikke gir rom for. På ulike måter innbyr selve kirkebygget til 
en forventning om selvoverskridelse, enten man kaller dette 
livsfylde, overordnet mening eller dybderesonans, i en sekulær 
livsverden som på så mange måter er kommersialisert og forflatet. 
Den kommersielle turistnæringen er en del av denne sekulære 
kulturen, og akselerer opplevelsen av forflatning og tingliggjøring. 
Turistindustrien legger også premisser for driften av de mest 
kjente kirkene våre. Det fordrer en bevissthet rundt kirkebyggets 
autentiske verdi som helligsted i en sekulær kultur. 
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     Pandemien åpner kirkens rom 
     og folk kommer inn    

Kirkerommene er aldri like. Gjennom århundrene har arkitekter, 
teologer og byggherrer gitt form til våre hellige hus, gitt rom til 
vårt eksistensielle liv, tolket våre åndelige tradisjoner og lengsler. 
Byggene med sine sakrale tegn står i dag mer åpne og tilgjengelige 
enn før pandemien. Rommene er aldri like, men noe er felles 
likevel. De kan hjelpe oss til å finne mening og sammenheng, i vår 
lykkes tid og i vår sorg og vår nød. Vi kan oppdage hva som skal 
til for at vi kan leve vårt liv i berøring med det hellige, i troskap 
mot oss selv og den verden vi er vevd inn i. Noe som er nødvendig 
for at et skapende, levende liv kan folde seg ut, som er fysisk og 
åndelig samtidig.

I et essay om Camilla Colletts Amtmannens døtre skriver Hanne 
Ørstavik at måten Camilla Collett “beskriver rom på, gjør det 
tydelig at hus, landskap, rom og deres skjønnhet, er noe mer, at 
også huset, grotten og rommet er et eksistensielt sted, et sted som 
også rommer ens indre, ens ånd”. Hun skriver: “Grotten er Sofies 
sted. Et fysisk ytre rom hvor det store i henne, sjelen eller det vi 
kan kalle det hellige, eller kjærligheten i henne, blir nåbar, til å 
ta på, synlig, et sted der vi kommer i berøring. Grotten er et slags 
hjem for Sofies indre” (Klassekampen 29. mai 2021).

Når dette erfares, når det skjer at kirkens rom blir et hellig sted, et 
hjem for vår ånd og vår kropp samtidig, der kjærligheten i oss blir 
nåbar, da, for å si det med dogmatikken, oppfylles det apostoliske 
credo, tredje artikkel, da skapes tro av rom, da kan vi si “Jeg tror 
på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke”. 
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Folkets kirke 
På Kampen i Oslo holdt vi Åpen kirke i mange år, men offisielt 
bare et par ganger i semesteret, foruten søndagene og dager 
med kirkelige handlinger, konserter eller andre aktiviteter. I 
forbindelse med lokale tilstelninger på torget kunne det enkelte 
dager strømme inn hundrevis. Da var det fromme mennesker 
som klaget, og sa at det hellige hus ble misbrukt til “varmestue”. 
Siden jeg var den eneste ansatte med kontor på Kampen, pleide 
jeg likevel å sette opp dørene på morgenen da jeg kom, uten 
annonsering. Jeg lot rommet stå uten tilsyn et par timer i ny og 
ne. Av lysene å dømme, hadde kanskje 10-20 mennesker vært 
innom. Jeg ønsket å dele kirkerommet med folk, nøklemakten er 
ikke et verktøy for å holde låst og stenge folk ute, men å låse opp, 
invitere inn. Vi må åpne! Kirkerommene er tross alt en historisk 
arv som tilhører hele folket. Majoritetskirkens arkitektoniske og 
materielle privilegier kan vi takke nasjonens mange skatteytere 
gjennom tidene for. Kirkene er alles helligsted, ikke de ansattes 
eiendom.

Pandemien 
Så kom pandemien og stengte kirkens dører med lås og slå for alle 
våre gudstjenester, og mange utsatte eller annullerte de kirkelige 
handlinger bortsett fra gravferd. Da det endelig ble tillatt å holde 
Åpen kirke, organiserte vi stab og frivillige for å holde åpent, for 
å gjøre kirkerommet tilgjengelig selv om det var nedstengt for 
gudstjenester. Det har gitt resultater! På en søndag fra 11-16 kan 
det i dag komme inn 100-150 mennesker, noen ganger har vi 
vært opp mot 200. I løpet av de tre helligdagene i påsken 2021, 
skjærtorsdag, langfredag og påskedag, var over 1000 mennesker 
innom (med maks ti om gangen). Vi tidoblet besøkstallene fra 
påsken 2019.

Sparsomt rigga opplegg 
Ofte ligger kirkerommet stille. Vi åpner bare dørene, setter ut 
plakat på trappa, og ansatte eller frivillige er til stede. Enkelte 
“verter” kobler mobilen til lydanlegget og spiller musikk. På 
søndagene og helligdagene spiller organisten klassiske stykker på 
flygel eller orgel og både på skjærtorsdag, langfredag, påskedag 
og pinsedag hadde vi en solist som sang oss gjennom alle 
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salmebokens kirkeårssalmer for den aktuelle dagen. Det var fint! 
Vi opplever at når det er akustisk musikk setter folk seg ned og 
lytter. Når rommet er stille er det flere som vandrer rundt, tenner 
et lys og går ut igjen

Spontanitet 
Det ser ut som om det økende antallet besøkende skyldes at 
folk rusler inn fra det nye bilfrie miljøtorget som kirka ligger 
på, Thorbjørn Egners plass. Folk detter bare innom og finner 
et stille rom, andre ser at det er åpent og søker et hellig sted 
for kontemplasjon, meditasjon, bønn og fred. Folk kommer 
tydeligvis spontant og de ser seg litt om, før de bestemmer seg 
for om de skal bli værende eller bare gå ut igjen. De fleste setter 
seg ned for kortere eller lengre tid. Noen tar en papirbrosjyre 
og følger korsvandringen med bildene på søylene. Det ser ut 
som om mange finner ro og hvile i kirkebenken, de senker 
skuldrene. Noen tenner lys, andre stiller spørsmål om kirkas 
historie, arkitektur og utsmykning. Jeg tenker at vi ser tegn på 
både kulturell nysgjerrighet og åndelig lengsel. I løpet av de 
mange timene jeg har vært tilgjengelig vertskap under Åpen 
kirke har jeg bare opplevd en eneste gang at en mobil har ringt. 
Gir inngangen til kirkerommet et automatisk signal i kroppen og 
sinnet om at mobilen skal skrus av? Velger de besøkende å hengi 
seg til rommet og gi seg selv muligheten til oppmerksomt nærvær 
i kirkerommet? At mobilene tier er kanskje et tegn på at blikket 
og hørselen, alle sansene dreies vekk fra et travelt og virksomt liv 
og rommet inviterer til å oppleve seg selv i møte med det hellige, 
med Gud, noe annet?

Hva søker folk? 
Overflatisk sagt søker vel folk kirkerommet for stillhet, bønn, 
takk, klage, ro, fellesskap, tro og håp. Folk søker et rom for sin 
ånd, sin kropp, sitt sinn. De kommer for å kjenne på det vi driver 
med i kirka hele tiden. Livet i sorg og glede.
 
Mange av de som kommer inn til Åpen kirke vil tydeligvis bare 
være i sitt, de kommer innadvendt, samler seg om seg selv, finner 
kanskje ro i benken. Noen tenner et lys og går igjen. I kirkens 
språk kaller vi det bønn, kontemplasjon, stille andakt, overgivelse, 
osv.
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Ikke sjelden opplever vi at folk kommer inn, sitter litt før de går 
helt fram og kneler oppe ved alterringen. Jeg ser det, merker 
meg at det skjer, og lurer kanskje litt på om den personen trenger 
noe mer. Ønsker de at noe skal skje når kroppen kneler ved 
alterringen, at “dører skal opna seg”, som O.H. Hauge skriver. 
Er det en lengsel etter forandring? Omvendelse? Å få vende seg 
bort fra det vonde og vanskelige, få vende seg til lyset og noe godt 
i stedet? Et kroppslig tegn på skriftemål? Jeg tar selvsagt ikke 
initiativ til noe etterpå, tilbyr ikke samtale, spør ikke om noe. Men 
noen ser snippen eller presteskjorta og tar initiativ selv. Noen ber 
eksplisitt om forbønn eller velsignelse der og da. De som ønsker 
samtale får gjort en avtale om det.

Det er blitt meg fortalt at da Gunnar Stålsett var biskop, foreslo 
han at Oslo domkirke skulle ha en skriftestol tilgjengelig. Mer vet 
jeg ikke om saken, men jeg har lurt på om det er dette folk søker 
når de kneler ved alterringen. Og når noen ønsker å bekjenne sine 
svik eller svakheter for presten, er det en form for skriftemål? For 
ikke lenge siden var det en mann som ønsket at vi skulle sitte ned 
i kirkebenken, han måtte bare fortelle om sine svik mot familien, 
han var blitt avhengig av alkohol og det gikk ut over kona og 
ungene. Han hadde erkjent problemet og ville bekjenne det for 
en prest. Han ba meg om tilgivelse, sa han, og han ønsket at han 
skulle få oppleve en forandring, at han ble fornyet og styrket. At 
han skulle få en opplevelse av at Jesu tilgivelse satte ham fri, at 
det skjedde noe som ga ham en ny start, en ny kraft til å forandre 
sitt liv, vende om, følge en ny kurs, gjøre ting godt igjen. Jeg har 
aldri ønsket meg en skriftestol med gardin slik vi ser i TV-serien 
Father Brown, selv om det ser morsomt ut på film. Men jeg lurer 
på om vi kan gjenerobre og fornye et liturgisk språk som favner 
det eksistensielle og åndelige behovet for å uttrykke anger, 
markere ydmykhet, ta ønsket om forandring på alvor, gi rom for 
hverdagslig eller radikal omvendelse, oppleve tilgivelse. 

Barn 
Det er ikke bare voksne som kommer. Barn og ungdom stikker 
innom på egen hånd. Noen blir senere henta av foreldrene som 
lurer på hvor de har blitt av. Barna spør nesten alltid om å få 
tenne lys og de skriver eller tegner bønnelapper når vi tilbyr det. 
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Mange barn er stappfulle av spørsmål, har aldri vært inne i en 
kirke før. Hvorfor er det så høyt under taket? Hvorfor er det så 
fine vinduer? Hvem er den engelen der? Noen barn forbinder 
lystenning med død. De vil tenne lys for døde besteforeldre, for 
de som dør i krig. Noen løper ut igjen og henter flere venner 
som myldrer ute, og kommer tilbake som for å vise fram en 
spennende skatt de har funnet. Ikke sjelden ser vi foreldre rusle 
inn med barna sine, og de utforsker rommet sammen og på egne 
premisser, ser seg omkring og snakker om hva de ser. Foreldre får 
en rolle de kanskje ikke hadde tenkt seg? Kanskje de opplever å 
bli veiledere i det hellige rommet, eller at barna inviterer dem inn 
i et hellige, både i det fysiske rommet og i relasjonen? Jeg vet ikke. 
Men det er som om jeg tror at de får et sterkere eierskap til kirken 
og troen og helligstedet, en tilhørighet på egne premisser, ingen 
definert autoritet forklarer, redegjør eller dominerer.  

Hva staben må yte 
Min opplevelse er at prosjektet Åpen kirke tilbyr mye kirke for lite 
ressurser. Det er en fin måte å drive kirke på med svak økonomi.
Mange flere enn de som vanligvis søker kirkelige handlinger 
kommer inn dørene nå. De hadde ikke valgt gudstjeneste eller 
dåp, men de kan velge kirken likevel. De ser, hører, opplever og 
sanser det hellige i tilværelsen ved å være til stede i rommet. Jeg 
tror at Gud skaper tro i stillheten, i lyset, i rommets tiltale, ikke 
bare i den rette forvaltning av ord og sakrament.
 
Åpen kirke er en invitasjon, uten betingelser, uten at man møtes 
med forventninger eller krav til forhåndsdefinert deltakelse, 
en ny form for “misjonsmark” uten at ordene skal styre våre 
tanker. Det er en invitasjon til et værested for kropp og sinn, et 
hvilested der tankene følger kroppens og sinnets lengsel etter 
det vi kanskje kaller Gud. En invitasjon til å undre oss over vårt 
feste i noe utenfor oss selv? Et sted å vekke spørsmålene til live. 
Spørsmålene om vår egen tilhørighet i Guds rike, her og nå eller 
alle de kommende dager og tider.  

Jeg tror vi må våge å gi fra oss kontrollen over kirkerommet, åpne 
det og vise tillit. Det er evangelisk og frigjørende, både for meg 
som prest og for de som stikker innom, tenker jeg.
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Kan vi, når vi ikke lenger er pålagt å regulere besøk og føre tilsyn i 
tråd med smittevernreglene pga. pandemien, våge å sette dørene 
åpne også når kirken er uten tilsyn? Det vil sikkert ikke være greit 
alle steder, men jeg håper vi kan åpne dørene i “kontortiden”, selv 
om vi ikke alltid kan være til stede inne i kirkerommet hele tiden.

Samfunnet og den enkelte trenger åpne rom der vår kropp og 
ånd kan finne hvile, kan søke mening, forandring, omvendelse 
og frihet uten at det koster penger eller medlemskap. Vi trenger 
at kirkene tilbyr sine hellige rom slik at hvem som helst av oss 
kan komme og finne de kildene som hjelper oss å nå inn til 
kjærlighetens og solidaritetens sted i oss. Da kan vi også gå ut 
igjen og puste friere og tro at vi kan forandre verden sammen, 
dele Guds kjærlighet, forvalte de mange gaver vi har og får.
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Shinto-porter, sommerminner 
og salmespeil  
Synnøve Sakura Heggem er sokneprest i Sør-Østerdal, men 
har vokst opp i Japan. Hun avrunder dette sommermagasinet 
med å ta oss med på en selvbiografisk reise til sin egen 
barndoms somre, i en poetisk refleksjon over salmer, shinto-
porter og kirsebærblomster i soloppgangens land.

Rett som det er, for eksempel i dåp, gravferd, vielse, hjemme - 
synger jeg det lille stevet:   
 
     Tru soli måtte skine 
     yvi små bodni mine.  
     Yvi topp, yvi tre,  
     yvi folk, yvi fe 
     Yvi åker og eng,  
     yvi hus og hjem 
     Og yvi jomfru Marias silkeseng 
     Du-de-li-att-en-dei-a! 
 
Stevet er urnorsk i språk og uttrykk.  
Maria som knapt overlevde reformasjonen, er heldigvis med. 

Er sola som prises  
på ramme alvor  
den samme sol  
som skapte barndommen min i  
soloppgangens land Japan (I Østen stiger solen opp)? 

Mine lyseste sommerminner  
er fra barndommens Nojiri Lake. 
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Innsjøen ligger mellom de japanske alper 
i nærheten av byen Nagano. 
Der var jeg sammen med familien min 
og den norske misjonskoloni. 
Minnene består blant annet av badeliv, tennisturneringer, 
internasjonale, lutherske gudstjenester,   
og Sing-Song i båter på den vakre innsjøen  
søndagskvelder med evergreens.  
Nordmenn, japanere, tyskere og amerikanere, nederlendere.  
Atmosfæren sitter i kroppen som lyse rom.  
Som solsterke minner.  
De vekkes jevnlig til live av toner, natur,  
forskjellige folk og situasjoner. Gjenklanger.  

Da vi var på badestranda i Lake Nojiri,  
og enda nærmere på Sing Song, midt på innsjøen,  
lyste den røde, karakteristiske shintoporten opp på ei lita øy.  
Lanternen ved siden. Landemerker.  
Japan er full av røde shintoporter  
som markerer det som er mellom  
natur og sivilisasjon. Blant annet.   
Ofte er et traust tau festet omkring lanternen  
eller et tre i nærheten. Eller som forbindelse mellom... 
 
Shinto har ingen stifter eller hellige skrifter.  
Det er naturens myriadiske  
kraft, kilde, luner, mønstre og harmoni 
som konstituerer praksis  
knyttet blant annet til livsritualer  
og et univers av detaljer i samspill. Hellighet er over alt. 
Kami, om du spør etter gudenavn...
Små speil i kamidama 
- miniatyr-shintoport plassert på en hylle i hjemmene -
er gudespeil. De viser til Amaterasu, 
solgudinnen. Det ultimate opphav. 
Tru soli måtte skine 
yvi små bodni mine...
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I min barndom var shintoporter ikoniske  
som årsak til at vi var i Japan   
for å fortelle verden om Jesus.  
Min første flokk merket meg samtidig 
med dyp respekt for de samme fenomen.  
I seg selv. Kjærlighet til japansk natur og kultur  
som helhet var morsmelk.  
Sakura - kirsebærblomst, tre og frukt -   
blomstret da jeg ble født. Også ikonisk for alt som er Japan.  
Føyer en til Fujisan, det helligste av alle fjell,  
blir bildet nesten komplett:
Shinto, sakura, Fuji.  
 
Mye har skjedd mellom barndommens somre og nå.  
Mange kamper og oppgjør også.  
Misjonens og vitenskapens verdenskart med skarpe skiller  
mellom de store religioner, etniske og geografiske forskjeller,  
er i ferd med å bli ugjenkjennelige.  
Noen ganger forvrengte - for en som har erfart  
likheter og forskjeller på egen, barnlig kropp.  
At misjonens og vitenskapens kart i tillegg sto 
i spenning til hverandre 
utfordret til mer kunnskap og erkjennelser i endring.  
Hvem og hva oppdaterer kartene  
- til felles beste for globalt fellesskap og lokal tilhørighet?  
Verden skapes hjemmefra.  
Men når hjemme er minst to steder, Japan og Norge,  
kristendom og religion på norsk og på japansk,  
passer verken kart eller terreng til hverandre.   
Sett at verden hungrer og tørster etter billedknusing og 
oppdaterte kart? 
 
I mitt univers er ikke lenger  
Shinto-portene symbol på det fremmede, ikke entydig symbol på  
det motsatte av kristendom, norsk kultur og hjertespråk. 
Det var de aldri - helt. 
Nå ser jeg mer og mer lidenskapelig etter (nye?) felles trekk  
og andre (nye?) forskjeller. Hvordan?  
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Jeg har lyttet lenge nå - som prest på Rena, i Lom, 
og på Nesodden - til folkehjertet i mine norske landsbygder. 
Natur skårer aller høyest, tror jeg, for folk flest 
 - som tegn på det aller helligste.  
Etter det kommer gravferd, vil jeg tro,  
og deretter de andre ritualer knyttet til  
folkekirkens symbolunivers og praksis.  
 
Sakte, men sikkert har mine indre bilder  
av mulige felles trekk mellom shinto og norsk lynne tatt form:  
Kan det være respekt for, fortrolighet med, og evne til  
å betrakte, uttrykke, ritualisere natur  
på mange nivå?  
 
Norsk sangpoesi speiler flere hundreår  
med kristendom på norsk,  
naturmystikk og nasjonal identitet.  
Som igjen speiler universelle fenomen.  
Det er så innvevd i vår sang og salmearv  
at mange kanskje ikke merker det som annet enn nettopp:  
naturlig arv. Og urnorsk.  
Salmer tør å henvende seg direkte til naturen.  
Poesi med tone har kraft til å forløse ekstase,
tårer, savn og håp - igjen og igjen: 
 
     Du vår med ljose dagar 
     med lengting, liv og song 
     Du spår at Gud oss lagar 
     Ein betre vår ein gong. 
 
Vår nasjonalskatt, våre sommer-salme-bønne-speil er i særklasse  
når de fortolker enhver vårlig kamp for nytt liv,  
på hverdager og festdager.  
De dypkommuniserer med all verdens  
ulike urfenomen, for eksempel shintotradisjoner. 
De bærer og forløser framtid.

Tru soli måtte skine, 
No livnar det i lundar, 
Så grønn en drakt  



67Shinto-porter, sommerminner og salmespeil

er eksempler på knappe, salmepoetiske perler.  
De speiler ethvert sted, «enhver sol»,  
enhver topp og tre, folk og fe, åker og eng, hus og hjem 
 - og enhver hellig, feminin figur - som for eksempel Maria.  
Eller Amaterasu. Evolusjonær opphavsmakt.  
 
Når jeg synger No livnar det i lundar,  
Så grønn en drakt, eller andre norske vårviser og hymner,  
ser jeg ofte for meg shintoportene fra barndommen.  
Ikke bare fordi jeg «tilfeldigvis» kommer fra Japan.  
Men fordi alt og alle lever av samme livskilde: sola.  
Et evig lys. Lux aeterna. Gud.  
 
Som globetrotter,  
men ikke mindre som hjemmehørende i ei lita norsk bygd  
med livssynsmangfold og sterke folkekirketradisjoner  
som lyser styrke, samler, og splitter, 
ser jeg tydelig at min bygd og verden  
trenger nye nøkler  
til nye felles arenaer.  
For å samle hellig kraft om felles mål 
 
Derfor ønsker jeg å fornye  
norske livsritualer og gudstjenester med 
 - en fornyet salme-poetisk messe -  
I den vil tre grunnakkorder i tilværelsen 
speiles i bedre balanse enn Den norske kirkes  
samlede modeller for offisiell gudstale:  
Det handler om det hellige  
- som natur 
som lokal/universell, kristendom  
sammen med, ikke i motsetning til andre verdensbilder,  
og som kjønnsbalansert fenomen. 

Er det ikke dette strofen og fragmentet    
ein betre vår - ein gong - også ber oss omfavne?  
 
God sommer!  
Tru soli måtte skine! 



 



Tekstgjennomganger
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     Salme 145,9–16       Herren reiser alle nedbøyde opp
     1 Kor 4,3–5            Døm ikke før tiden
     Joh 8,2–11             Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

Innledning
Dagens evangelietekst er fortellingen om kvinnen som ble grepet 
i ekteskapsbrudd. En tekst man kan si mye om. Følger man lese-
tekstene kan man snakke om Jesus som konge eller Gud som 
dommer. Men her kan vi også snakke om kvinnesyn i bibelen, om 
å vise raushet mot hverandre, eller om tilgivelse. 

Jesus gjør seg ikke populær gjennom kapittel åtte i Johannes-
evangeliet. Kapittelet begynner med ønsket om steiningen 
av denne kvinnen, og avslutter med at folket vil steine Jesus. 
Kapittelet har noen kvasse formuleringer fra Jesu side, blant 
annet noen stygge kommentarer om jødene. Han refser og setter 
folk på plass. Noen ganger gjør han det med store ord. Andre 
ganger, som i dagens tekst, gjør han det fåmælt, men tydelig. 

Jesus og kong Salomo
Er Jesus den ventede kongen? Er han Messias? Det er et spørsmål 
som ligger og ulmer gjennom Johannesevangeliet. I følge N. T. 
Wright i boken John for Everyone er fortellingen om kvinnen 
som ble grepet i ekteskapsbrudd et eksempel på Jesu visdom, en 
visdom som det var forventet at konger skulle ha. Fortellingen 
kan, skriver Wright, minne om fortellingen om kong Salomo og 
de to kvinnene som var uenige om hvem sitt barn det var. Salomo 
ba dem dele barnet i to for å finne ut hvem som var moren (1 
Kongebok 3). Med kløkt og en litt «utradisjonell» tilnærming til 
diskusjonen, løste kong Salomo situasjonen.
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Fortellingen fra Johannesevangeliet forteller om hvordan de 
skriftlærde forsøker å legge en felle for Jesus. Kanskje forventet 
de at Jesus skulle be henne settes fri. Dette ville passet med Jesu 
agenda frem til da. Men hadde han gjort det hadde Jesus ignorert 
lovene. Han svarer dem først ikke. Hvorfor han ikke svarer med 
en gang kan man lure på. Fordi han måtte tenke seg om? Fordi 
han ville skape spenning?

Men Jesus bruker kløkt som kong Salomo, og velger en annen 
løsning enn det de skriftlærde forventet. Han sier aldri at loven er 
feil, og avviser den aldri. Vi kan derimot tolke det dit at det Jesus 
sier i fortellingen, er at om man virkelig skal bruke loven, så vil vi 
alle finne oss skyldige. Han bruker loven imot de skriftlærde.

Så gikk de skriftlærde. De eldste først. Kanskje fordi de hadde 
levd lengst? Kanskje fordi de hadde størst selvinnsikt? Blir man 
mer villig til å innrømme egne feil jo eldre man blir? Men de gikk 
tilslutt alle. Kanskje ydmyket, kanskje litt klokere. Kanskje enda 
sintere, for hvem liker å møte sin egen argumentasjon på den 
måten de skriftlærde gjorde her? Hvem liker å tape en diskusjon? 
Men Jesus kan gjøre det med mange, både da og nå. I møte med 
Jesus som stadig kan finne en annen løsning enn det man kanskje 
hadde trodd, eller en annen vei enn det jeg skulle tro; slik settes 
jeg også på plass. Jeg korrigeres. Blir kanskje litt mer ydmyk, litt 
klokere, litt sintere? For når jeg forsøker å sparre med Jesus, er 
det ikke alltid jeg kommer seirende ut. 

Jesus og The Handmaid’s Tale 
Da jeg googlet fortellingen om kvinnen som ble grepet i 
ekteskapsbrudd kom jeg over en masteroppgave skrevet i 2019, 
av Kristin Halsnes. Den heter Dynamiske kvinner i et under-
trykkende samfunn. En kritisk diskursanalyse av kvinnens 
posisjon i TV-serien The Handmaid’s Tale (THT). Det kan hende 
det blir for smalt å bare snakke om bibeltekstens møte med THT. 
Samtidig synes jeg det Halnes skriver er så interessant at jeg tar 
det med her. I denne sammenhengen antar jeg at du vet hva THT 
handler om, og har du verken lest boka eller sett serien, er det en 
anbefaling til sommeren!
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Sammenlikningen for kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd 
og THT er mellom Offred (hovedrollen i boka/serien) og Jesus. 
Begge er i en situasjon hvor de forventes å steine en kvinne, og 
begge velger til store omkostninger på egne vegne å ikke kaste 
steinen. 

Halsnes skriver om hvordan fortellingen i THT viser forholdet 
mellom lov og nåde. I Gileadrepublikken, hvor THT utspiller seg, 
er plikt, lov og dom «godene» i samfunnet. Dette kaller Halsnes 
«plikt- og lovdiskursen». Men i dette oppstår en mot-diskurs, som 
hun kaller «solidaritet- og nådediskursen». Denne mot-diskursen 
kommer frem gjennom Offred og hennes valg. I følge Halsnes 
er dette en parallell til den gamle og den nye pakt i bibelen, og 
hvordan Jesus møter loven med nåde. 

Videre viser Halsnes hvordan dette kommer tydelig fram i 
avslutningen av TV-seriens første sesong. Tidligere i serien så vi 
dommen til en voldtektsmann, og hvordan Offred og de andre 
tjenestekvinnene utfører ordre om å henrette mannen uten 
å nøle. Men i sesongens avslutningsepisode er det en annen 
tjenestekvinne som skal dømmes, Janine. Hun er dømt til å 
steines, og det er de andre tjenestekvinnene som skal utføre 
steiningen. Når det er Janine som skal steines, nekter Offred 
å utføre ordren. Og i protest holder Offred steinen opp foran 
ansiktet til Aunt Lydia, før hun slipper den. I TV-serien skjer 
dette intet mindre i saktefilm, for å understreke alvoret av Offreds 
handling. Så, en etter en, følger de andre kvinnene Offreds 
eksempel, slipper steinene, og går. En «enkel» handling i seg selv, 
men en enorm protest mot de strenge lovene de står under. 

Halsnes hevder at handlingen kan sees som en parallell til 
kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd. Dette vises både helt 
konkret når steinene slippes og kvinnene går sin vei, men også i 
forholdet mellom lov og nåde. Gilead er bygget på strenge normer. 
Dette hevder hun peker på den gamle pakten fra Moseloven. Da 
Offred og de andre kvinnene slipper steinene, peker dette til den 
nye pakt, hvor det er nåde og ikke lov som bestemmer. Offred 
viser den samme nåden mot Janine som Jesus viste kvinnen i 
Johannesevangeliet.
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De som fulgte TV-serien også videre i sesong to, vet at 
konsekvensene for Offred og de andre tjenestekvinnene ble 
store. Nåden kostet. Solidariteten kostet. Protesten kostet. På 
samme måte som det etterhvert ble for Jesus. Sånn sett er det 
flere koblinger mellom Offred og Jesus. Begge sto i en vanskelig 
situasjon, og begge viste en styrke og et mot i møte med lovverk 
og regler som ikke lenger var gode for mennesker. 

Og både Jesus og Offred viste det på en annen måte enn man 
kunne forventet. Ikke ved makt, ikke ved store ord, men stille og 
ekstremt kraftfullt. Ord i sand, steiner som slippes, føtter som går 
sin vei. Det å utøve så stor styrke med så få ord og fakter er i seg 
selv et spennende tema å utforske videre, enten i en preken eller 
et annet sted.   

Både Jesus og Offred viser noe om hva som kan bo i et menneske 
når det bestemmer seg for noe, når det brenner for noe. Og av og 
til er nåden den største motstanden man kan møte noe med, om 
det var i Gileadrepublikken eller Palestina på Jesu tid. Og kanskje 
kan nettopp dette være mer virkningsfullt enn noe annet. Hva 
skjer når vi møter lov med nåde? Hva skjer når vi møter motstand 
med kjærlighet? Hva skjer når vi møter vondskap med tilgivelse? 
Kan nåden, kjærligheten og tilgivelsen være en strengere «straff» 
enn noe annet? 

Hvem er det som inntar rollen som Jesus i denne fortellingen, 
eller Offred, i dag? Hvem er det som tør å stå opp for sine 
meninger, selv når det koster? Hvem er det i dag som tør å møte 
motstand med nåde? Hvem er det i dag som tør å møte makten 
ved å skrive i sand? Hvem er det som tør å tale de skriftlærde 
imot? Og når skal vi slippe alle stenene vi har bunkret opp i 
hendene våre, og ta til oss de som forsøker å fortelle oss noe? 

Samtidig, som jeg ofte synes det er i møte med Jesus, må jeg 
spørre meg om det bare blir med idealet. For er det virkelig 
mulig å endre verden på måten Jesus eller Offred forsøker? En 
episode tidligere i boka, mellom Offred og kommandør Fred, 
setter det i perspektiv. Kommandør Fred sier til Offred «I only 
wanted to make the world better». Men videre kommer det 
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frem: «Better never means better for everyone. It always means 
worse for some». Er det slik med alt? Kan vi møte både Jesus og 
fortellingen om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd med for 
mye ideologi? 

Kjønn og kropp
Tilslutt litt om kjønn og kropp. De skriftlærde henviser til «slike 
kvinner», kvinner som bryter ekteskapet; med dét har fariseerne 
og de skriftlærde plassert kvinnen i en kategori og gitt henne et 
stempel. Men hvem er «slike kvinner»? Hva har «slike kvinner» 
egentlig gjort? Hva gjør «slike kvinner», i bibelen, i samfunnet, 
nå? 

For øvrig er det en interessant øvelse å google denne fortellingen. 
De fleste kaller den «Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd», 
mens noen omtaler den som «Kvinnen som ble grepet i hor». 
Det ligger mye tanker om hva teksten handler om i hva man 
kaller den. Det ligger også en tydelig føring til hva man tenker 
om kvinnen i teksten, selv om det ikke står noen plass hva som 
egentlig skjedde med denne kvinnen eller hvem som hadde 
skyld i hva. For øvrig er dette også en urovekkende link til The 
Handsmaid’s Tale, hvor kvinner har mistet kontroll over sin egen 
kropp, og voldtekt en gang i fortellingen forklares med at kvinnen 
måtte læres en lekse. 

Så hvor mye kontroll har vi i dag over egne kropper? Kanskje 
urovekkende lite. For har vi kontroll over hva som sies om våre 
egne kropper, eller hva vi skal mene om kroppene våre? Hvem er 
det som bestemmer det, og hva sier vi som kirke om kroppen? 

Salmeforslag
312 – Til himlene rekker din miskunnhet Gud
954 – Stor er Herren
727 – Lysenes Gud, kjærlighets kilde
316 – Nu vill jag sjunga om modersvingen
614 – Vår lovsang skal møte deg
615 – Vi bærer mange med oss
409 – I dine Hender Fader blid





77Ólafur Hersir Arnaldsson
kapellan i Haug og Bakke menighet
olafur.arnaldsson@eiker.kirken.no

     Olavsdagen / Olsok  
     torsdag 29. juli 2021

     5 Mos 30,19–20a    Velg livet
     2 Kor 4,6–11            Skatten i leirkrukker
     Luk 9,23–26            Hva gagner det et menneske

Olav og Lukas 9,25
På primstaven markeres Olsok med en øks. Økser er viktige 
symboler for makt og forekommer i en rekke segl, våpenskjold 
og bumerker i Norge og verden for øvrig. Via Olavsmerket er 
Den norske kirke aldri langt unna denne symbolikken. På selve 
Olavsdagen passer det svært godt å se litt nærmere på Olav den 
hellige i lys av vers 25 i kapittel 9 i Evangeliet etter Lukas: «Hva 
gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister 
seg selv og går til grunne?»

Hvilken plass har vi i verden og hvordan skal vi leve i verden? I 
kirkens historie har det vært et stort og vanskelig spørsmål. Det er 
mange som har strevd med å finne sin plass i verden som kristne. 
Gjennom kirkens historie har vi eksempler på to ytterpunkter. 
Vi kan lese om de som avviste verden og fokuserte eksklusivt på 
troen, f.eks. eremitter og mystikere. Og i motsetning til dem kan 
vi se til Luther – at Guds kall er for mennesker å tre ut i verden og 
engasjere seg i verden. Bakeren svarer Guds kall da han baker og 
det samme gjelder andre yrker. Dette har vært et spenningsfelt i 
kristendommens historie fra første stund: i hvor stor grad skal de 
som følger Jesus engasjere seg i verden?

Det er mye på spill da vi strever med dette spørsmålet. I dagens 
tekst fra Det gamle testamentet er dette satt enda mer på spissen: 
«I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt 
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fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, 
så du og dine etterkommere kan få leve» (5 Mos 30,19). Liv og 
død, velsignelse og forbannelse, og vi oppfordres til å velge livet 
og velsignelsen. Tekstens større kontekst er paktinngåelsen 
med Gud. Det gamle testamentet sier dette rett ut: følg Guds 
vilje og det vil gå bra, gjør det ikke og vi går til grunne. Dette er 
et stort press, men det er samtidig veldig fascinerende at vi får 
muligheten til å velge. Det er noe vi bør legge merke til, at valget 
alltid er vårt, vi tvinges ikke.

Vi befinner oss i dette spenningsfeltet, å avvise eller bekrefte 
verden, og eventuelt i hvor stor grad vi skal gjøre det ene eller 
det andre. I 5 Mosebok oppfordres israelittene til å elske Herren 
sin Gud og å gå på hans veier og holde hans bud, forskrifter og 
dommer. Men det å leve i verden er mye mer komplisert enn 
bare det. Vi har ikke bare en samling av regler som vi kan følge. 
Som Jesus sa: «Det er ikke det som kommer inn i munnen, som 
gjør mennesket urent. Men det som går ut av munnen, det gjør 
mennesket urent» (Matt 15,11). Jeg snakker ikke for antinomisme, 
men lovens bruk er begrenset og vårt fokus som kristne er på Jesu 
ord og gjerninger. Hvor det er Jesu lys som utstråler og veileder 
oss. Og i møte med denne utstrålingen er loven i beste fall en 
sekundær veiledning. På Olsok kan vi også se til kirkens historie 
for veiledning og eventuelt lære noe nyttig for troen og vårt 
kristne liv i verden. 

Kongelige helgener i makt og avmakt
I Joh 18,36 sier Jesus til Pontius Pilatus: «Min kongsmakt er 
ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, 
hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt 
til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» Guds rike, og 
Jesu kongsmakt, kan diskuteres til det evige. Og det er en viktig 
diskusjon, det at Guds rike er noe som ikke er av denne verden. 
Samtidig er det et liv også på denne siden av døden, et liv som 
krever engasjement fra oss som kristne og som har Guds rike 
blant oss. På Olsok er det også nyttig å se nærmere på Olav den 
helliges kongedømme, og på faren for å miste seg selv og gå til 
grunne når fokuset på verden blir for altoppslukende.
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Det er godt kjent at Olav den hellige, eller Olav Haraldsson som 
han var kjent som før han ble helgen, falt ved Stiklestad 29. juli 
1030. Ifølge sagaen dro han i viking bare tolv år gammel og etter 
flere år med krig og plyndring ble Olav Haraldsson døpt i 1013. 
I 1015 reiste han til Norge og kjempet seg frem til kongedømmet 
over landet. Olav Haraldsson var uten tvil svært engasjert med 
verden, og han fortsatte rikssamlingen og kristningen av Norge og 
skaffet seg sterke fiender. Derfor måtte han flykte fra Norge i 1028 
til Gardarike, vår tids Russland og Ukraina.

Helgenlegenden til Olav er ikke unik, tvert imot er det et kjent 
motiv fra middelalderen at viktige høvdinger ble drept, for 
deretter å bli helgener. Her kan Knud Lavard også nevnes. Mange 
av disse høvdingene var faktisk mer farlige for sine motstandere 
i døden enn de var da de levde. De russiske brødrene Boris og 
Gleb er også en del av denne historien om kongelige helgener, 
og kanskje fikk Olav høre om brødrene da han var øst i Kiev. De 
hadde ikke ennå blitt kanoniserte (det skjedde ikke før 1071), men 
de døde allerede i 1019. Boris og Gleb var de første helgenene til 
Gardarike og festdagen deres er 24. juli. Deres historie kaster lys 
på utfordringene ved det å leve og engasjere seg i verden. Og vi 
kan bruke fantasien og tenke oss at kanskje Olav fikk høre denne 
historien. Uten å vite at de skulle bli helgener om noen tiår, og 
at han selv også skulle bli helgen om ikke så mange år. Kanskje, 
om Olav hadde lyttet og lært av denne historien, hadde han ikke 
reist tilbake til Norge for å dø (og kanoniseres). Olav var nok for 
engasjert i verden til å kunne vende ryggen til kongedømmet i 
Norge, og derfor prøvde han å vinne verden, men gikk selv til 
grunne.   

Historien til Boris og Gleb er fascinerende. Deres far var Vladimir 
den store, storfyrste over Gardariket, og det var han som kristnet 
riket. Ifølge historien fikk Vladimir tolv sønner, og etter at han 
døde startet brødrene å krige mot hverandre. Hans eldste sønn 
Svjatopolk, med tilnavnet den forbannede, tok over riket og 
hersket til 1019. Svjatopolk bestemte seg for å drepe brødrene 
sine. Da Boris fikk høre om hans planer, nektet han sine menn å 
forsvare ham. Boris skulle vise sin bror samme respekt og lydighet 
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som han viste sin far. Boris ventet på sine drapsmenn i bønn og 
mens de stakk ham med spydene sine, ba han for dem. Som det 
står skrevet i Luk 6,28 «velsign dem som forbanner dere, og be 
for dem som mishandler dere.» Deretter ble også Gleb drept. Han 
ga seg frivillig og aksepterte sin urettferdige skjebne. Begge to 
var uskyldige og de aksepterte sine urettferdige skjebner. De led 
en fryktelig død og nektet å svare vold med mer vold. Dette førte 
til at de ble ansett som helgener, at de nektet å vinne verden og 
risikere å miste seg selv. Her er det ikke snakk om hele verden, 
men om materielle goder, et stort kongedømme, makt og rikdom. 
Men samtidig: de døde av verdens urettferdighet og ondskap.

Olav kunne ikke akseptere sin skjebne som flyktning i Gardarike. 
Han sto foran samme utfordring som Boris og Gleb, han hadde 
mistet riket sitt og måtte ta et valg. Skulle Olav akseptere neder-
laget og bo hos sin svoger storfyrst Jaroslav? Han kunne ha levd 
der, enten som en viktig aristokrat og kjempet med Jaroslav og 
fortsatt som en rik og mektig vikinghøvding. Han kunne også 
ha vendt ryggen til sin voldelige historie og fokusert på dåpen, 
trukket seg i noen grad vekk fra verden og fokusert på å dyrke 
troen. Han kunne ha reflektert over Lukas 9,25. 

Bekrefte eller avvise
Jeg er svært glad i kirkehistorie, hovedsakelig fordi den så ofte 
konkretiserer og aktualiserer det abstrakte. Hovedverset som jeg 
har fokusert på her er Luk 9,25 «Hva gagner det et menneske om 
det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne?» 
Historiene om Boris, Gleb og Olav den hellige er historier som 
gjør dette spørsmålet mer konkret. Historien kaster lys på 
denne utfordringen om å leve i verden som kristne. Ved slaget 
ved Stiklestad var mest sannsynlig de fleste krigerne kristne, og 
slaget handlet hovedsakelig om kongemakten, ikke kristningen 
av Norge. Vi kan derfor tenke at Olav den hellige burde ha lest 
Lukas 9,25. Det gjorde han ikke, han fokuserte på det verdslige 
og falt i slaget ved Stiklestad. Samtidig viser Boris og Gleb også 
utfordringene ved å nekte å svare urett med rettferdig vold, og 
hva pasifismen også kan føre til. Om vi skal lære noe av historien, 
noe som alltid er like vanskelig og usannsynlig, er det kanskje 
den banaliteten at spenningsfeltet mellom å bekrefte verden og 
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avvise verden alltid er like utfordrende. Som kristne er det alltid 
like vanskelig hver dag å ta sitt kors og følge Jesus Kristus i denne 
verden, til vi trer inn i den neste verden.  

Hva er så konklusjonen? Hver og en må vi kjempe vår egen kamp 
og finne vår plass i verden som kristne. Vi må hver for oss ta opp 
vårt eget kors og følge Jesus. Og da vi går den smale veien vil vi 
møte mange utfordringer, men vi vil ha Jesus med oss, lyset som 
stråler fra mørket. Lyset som lyser opp den smale veien. Det er 
Jesu lys som gjør vår ferdsel litt lettere og forhåpentligvis vil vi 
aldri stå foran samme valg som Boris, Gleb og Olav den hellige. 
Men om det verste skjer og noen av oss havner i like elendige 
situasjoner, vil Jesu lys også være der.

Salmeforslag
248 – Ljoset over landet dagna
251 – Det kom et gledesbud til dette landet
108 – Vår Gud han er så fast en borg
282 – Himlens konge vil vi prise
668 – Guds sønn steg ned å tjene
308 – Nå la oss takke Gud
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     1 Mos 50,14–21     Josef tilgir sine brødre
     2 Kor 13,11–13       Hils hverandre med et hellig kyss
     Matt 18,21–35       Den ubarmhjertige medtjener

De tre tekstene har alle tilgivelse som tema, selv om bare to av 
dem sier dette eksplisitt. 

1 Mos 50,14–21 Josef tilgir sine brødre
Teksten som har overskriften «Josef tilgir sine brødre» utgjør den 
endelige avrundingen av Josef-fortellingen. Josef og brødrene har 
kommet hjem fra Kanaan etter at de har gravlagt Jakob, og den 
gamle konflikten mellom dem blir tema nok en gang. Brødrene 
er engstelige for at Josef fremdeles bærer nag til dem, og nå vil 
hevne seg på dem. Josef forsikrer dem om at dette ikke er tilfelle, 
og trøster dem. Konflikten mellom Josef og brødrene, som har 
drevet fortellingen fremover, er nå over. Det eneste som gjenstår 
er en kort epilog der Josef taler om Israels utferd, og der det det 
fortelles om hans død og begravelse i Egypt (50,22-26).

Man kunne tenke seg at Josef-fortellingen ble avrundet tidligere, 
etter at Josef for første gang tilgir brødrene sine da han gir seg til 
kjenne for dem (45,1-15), og inviterer dem til å slå seg ned i Egypt. 
Likevel fortsetter den altså enda noen kapitler. Dette kan henge 
sammen med hvordan hele fortellingen er komponert. Gunkel så 
at spenningen i fortellingen blir bygd opp på en så omstendelig 
måte at det ville være en alvorlig mangel om den hadde sluttet 
brått. Den må «tone ut», slik at leseren føler at alle spørsmål 
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er besvart. Ved å fortsette fortellingen og innlemme Jakobs 
velsignelse av sine tolv sønner (kap. 49) oppnår også forfatteren å 
knytte Josef-fortellingen tydeligere til patriark-historien som den 
er en del av. 

Til tross for at fortellingen er mesterlig komponert inneholder 
den enkelte ujevnheter sett med våre øyne: Brødrene har nettopp 
vært med Josef og begravet sin far Jakob (50,14). Likevel innledes 
det påfølgende verset med at de «så» at Jakob var død, som om 
dette nettopp hadde hendt. I Vulgata heter det i stedet: «Og da 
han (Jakob) var død fryktet brødrene (at Josef skulle legge dem 
for hat)». I sin frykt sender brødrene et budskap til Josef, med 
ord som deres far skal ha uttalt før han døde: «Kjære, tilgi (Heb. 
sa’) brødrene dine den uretten de gjorde da de syndet og handlet 
ondt mot deg!» (v. 17a). Til farens ord føyer de sine egne, med 
en ny begrunnelse: De tjener hans fars Gud (v. 17b). Josef gråter 
da han får budskapet, men vi får ikke høre om han svarer dem. 
Fortellingen forutsetter vel at han sender bud på dem, for i den 
neste scenen er brødrene selv der, og kaster seg ned fremfor ham 
med ordene «Se vi er dine tjenere!» Med dette er drømmene 
Josef hadde i begynnelsen fullstendig oppfylt. Brødrene bøyer seg 
for ham som om han var deres konge. Drømmene i begynnelsen 
av fortellingen førte til at brødrene hatet ham desto mer. Deres 
hat førte til at han ble solgt til Egypt, og den lange kjeden av 
begivenheter ender nå med oppfyllelsen av de samme drømmene.

Josefs svar er ikke helt som vi kunne vente, i hvert fall ut ifra 
overskriften om at Josef skal tilgi sine brødre. Han sier ikke 
«jeg tilgir dere», men svarer i stedet slik: «Frykt ikke! Er jeg i 
Guds sted?» (hatachat elohim ani?). Jeg tolker det som at Josef 
avviser at han vil straffe; det er Gud som straffer og belønner, ikke 
et menneske. Brødrene trenger derfor ikke å frykte ham. Josef 
fortsetter så å trøste brødrene, ikke ved å vise til Guds tilgivelse, 
men ved å vise til Guds plan. Brødrene planla å gjøre ondt, men 
Gud planla dette til det gode. Da Josef ble solgt til Egypt, og til 
slutt reddet landet fra hungersnøden, skjedde alt etter planen. 
Gud har gjennom Josef gitt liv til et stort folk (Israel, og ikke 
Egypt, v. 21). Dette ser ut til å være den viktigste grunnen til 
at de ikke skal frykte. Josef vil derfor fortsatt gi dem og deres 
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barn et livsgrunnlag (anochi achalkem etchem ve-tappechem). I 
Josefs tale ser vi hvor godt fortelleren har vevd Josef-fortellingen 
inn i patriark-historien, og samtidig kan vi føle et frampek mot 
utferden fra Egypt (dette frampeket blir mer eksplisitt rett etter 
vår tekst, i vers 24). Dette hensynet ser ut til å overskygge selve 
tilgivelsen i vår tekst, samtidig som vi ikke kan si at tilgivelsen 
ikke er til stede. Det er mye som bare blir referert. Teksten vår 
munner ut i at Josef talte «til deres hjerte», uten at vi får vite 
hva han sa. Kanskje kan vi her fylle inn at Josef sier «frykt derfor 
ikke, jeg tilgir dere». Vi må tillate oss å fylle inn noe så lenge det 
er varslet om det i teksten selv. Både Jakob og brødrene ba om 
at Josef skulle tilgi. Når Josef ikke uttaler tilgivelsen i rene ord, 
skyldes ikke det at han ikke «klarer» å tilgi, men at fortelleren har 
noe han anser som viktigere å formidle i Josefs svar. 

Josefs svar til brødrene har blitt forstått ulikt i tolkningshistorien. 
I stedet for spørsmålet «er jeg i Guds sted?» har Septuaginta et 
mer triumferende utsagn: Me fobeisthe tou gar theou eimi ego – 
«Frykt ikke, for jeg tilhører Gud». Da kan vi forstå fortsettelsen 
av verset noe annerledes: «Dere rådslo mot meg til det onde, men 
Gud rådslo om meg til det gode.» Her viser Josef umiddelbart 
til sin rolle som utvalgt av Gud til en bestemt oppgave. Brødrene 
kunne ikke skade ham, for Gud har hele veien beskyttet sin 
utvalgte. Det er lite trolig at Septuaginta-teksten er opprinnelig, 
men den uttrykker en tanke som finnes i Josef-fortellingen; Josef 
har en spesiell rolle, han «tilhører Gud» og er Guds redskap. Med 
denne varianten føler jeg at tilgivelsen av brødrene kommer mer i 
bakgrunnen. Ordene hans skaper her avstand, ikke fellesskap. 

Matt 18,21-35 Lignelsen om den ubarmhjertige 
medtjeneren
Lignelsen om den ubarmhjertige medtjeneren befinner seg 
innenfor Disippeltalen i Matteusevangeliet. Lignelsen kan leses 
i lys av denne talen, som gir «forsamlingsregler» for Matteus’ 
menighet, eller vi kan forsøke å lese den mer uavhengig. Teksten 
slik den er avgrenset for oss her, tar med Peters spørsmål om 
hvor mange ganger man skal tilgi sin «bror», og Jesu svar. 
Inndelingen gir god mening; Matteus selv knyttet lignelsen 
sammen med dialogen mellom Peter og Jesus med ordene «derfor 
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kan himmelriket sammenlignes med en konge...». Lignelsen blir 
dermed oppfattet som en illustrasjon av svaret Jesus gir Peter. 
Vi kan derfor anta at svaret Jesus gir Peter, om at vi må tilgi ikke 
bare syv ganger, men syv ganger sytti, er en tolkningsnøkkel 
Matteus gir oss.

Vi bør derfor begynne med denne tolkningsnøkkelen. Den er 
også overlevert i Lukas, men der uten vår lignelse. Konteksten 
for Lukas er ordene om hva du skal gjøre når en bror synder mot 
deg, som Matteus har paralleller til tidligere i Disippeltalen (Matt 
18,15-20). Det er ellers noen forskjeller i ordlyden. Hos Lukas 
heter det: «Dersom din bror synder mot deg sju ganger om dagen, 
og sju ganger vender seg til deg og sier ‘jeg angrer’, så skal du 
tilgi ham» (Luk 17, 4). Det at tallet er forskjellig trenger vi ikke 
legge vekt på. Det er mer slående at Lukas har den uttalte angeren 
hos synderen som forutsetning for tilgivelsen. Matteus nevner 
ikke anger. Man har tenkt at Matteus har utelatt dette fordi 
betingelsen gjør budskapet mindre tydelig, og at vår tekst handler 
om en betingelsesløs tilgivelse. Synderen som angrer har Matteus 
allerede skildret (18,15-20).

I tolkningen av lignelser må vi bestemme oss for hvilket bilde vi 
har av sjangeren. Er den en gjennomført allegori, slik at vi kan 
finne en mening i hvert ledd av fortellingen, eller lar lignelsen 
seg redusere til ett eneste poeng? Det siste var som kjent Adolf 
Jülichers mening. Han tok et oppgjør med kirkefedrenes 
allegoriske tolkning, og ville finne tilbake til de rene, enkle 
innsiktene som ligger i Jesu lignelser. Jülichers oppgjør var delvis 
vellykket. Mye meningsløs allegori ble fjernet fra tolkningen. 
Samtidig må vi i dag innrømme at noen allegoriske trekk 
var i lignelsene fra begynnelsen. Enkelte lignelser, slik som 
Såmannslignelsen, blir jo forklart allegorisk i evangeliet selv. 
Det er vanskelig å ignorere disse forklaringene. Samtidig er noen 
språklige bilder etablerte, slik som at «kongen» i lignelsene er 
Gud. Dette gjelder også i vår lignelse. Andre allegoriske elementer 
i vår tekst er gjelden som synd (eller skyld, noe som passer bedre 
med norsk språkbruk), og ettergivelsen som tilgivelse. Dersom vi 
godtar at dette er lignelsens allegoriske språk, lar lignelsens 
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handling seg lett oversette: Den første tjeneren står for en 
som har fått tilgivelse for sin synd, men som ikke handler på 
samme måte overfor en som ber om tilgivelse fra ham. Kongens 
ord til ham i 2011-oversettelsen er «Burde ikke også du vist 
barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet 
mot deg?». Sanksjonen mot denne tjeneren er hard: Ettergivelsen 
trekkes tilbake, og han overlates til hoi basanistai, som kan 
bety «forhørerne», «de som gransker en sak», men også 
«torturistene». 2011-oversettelsen har valgt å tydeliggjøre ved å si 
at herren «overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere.» 
Uansett hvordan ordet oversettes, er det ingen tvil om at lignelsen 
forutsetter en straff, og at Matteus dermed avslutter lignelsen slik 
han avslutter flere andre lignelser i evangeliet. Til slutt i lignelsen 
føyer Matteus til nok en tolkningsnøkkel og nærmest fremstiller 
lignelsen som en allegori: «Slik skal også min himmelske Far 
gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.» 
(v. 35). Om vi skal velge mellom de to tolkningnøklene, den ved 
lignelsens begynnelse (v. 21-22) og denne ved dens slutt (v. 35), 
føler jeg at den siste henger tydeligere sammen med lignelsen. 
Vi vet jo også fra Lukasevangeliet at ordene om å tilgi sytti 
ganger syv ganger eksisterte selvstendig, uavhengig av lignelsen. 
Samtidig vil det ikke være rett å legge ensidig vekt på den siste 
tolkningsnøkkelen. Dette gjelder særlig overfor dem som er 
mottakelig for bibelteksten som allegori, og som i lignelsens 
sluttvers vil oppfatte en forkynnelse om evig straff. Vi kan ikke 
se bort fra at trusselen om straff var viktig for Matteus, men vi 
vil formidle tekstens innhold bedre om vi også legger vekt på 
den første tolkningsnøkkelen, at lignelsen er en oppfordring til å 
tilgi. Her synes jeg Ulrich Luz’ tolkning av Matteusevangeliet er 
til hjelp. Luz understreker stadig hvordan paranesen og dommen 
hos Matteus henger sammen. Hver gang Matteus kommer inn på 
dommen, gjør han det for å formane leserne sine. Det tydeligste 
eksempelet er domsscenen i slutten av kapittel 25. Her skildres 
det hvordan bukkene skilles fra fårene, men hovedtyngden ligger 
ikke på hvordan den fremtidige dommen skjer, men på hvordan 
denne dommen er knyttet til menneskenes handlinger i lesernes 
nåtid, altså hvordan vi handler her og nå («Når så vi deg sulten og 
ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke?» (25, 37). Den samme 
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strategien bruker Matteus i vår lignelse. En forskjell mellom vår 
tekst og domsscenen i kap. 25 er at han her bare skildrer den 
negative handlemåten, og lar dette være en appell om ikke å 
handle slik som den første tjeneren.

Et spørsmål som kan melde seg når vi leser disse tekstene hos 
Matteus, er om det her faktisk dreier seg om en dom basert 
på gjerninger, og at Matteusevangeliet står langt nærmere 
rettferdiggjørelse basert på gjerninger, som Paulus så sterkt 
polemiserer mot i brevene sine. Når Herren i vår lignelse 
trekker ettergivelsen tilbake, er ikke dette basert på tjenerens 
(manglende) gjerninger, slik at tilgivelsen ikke er betingelsesløs 
likevel? I en preken over denne teksten kan ikke dette bli et 
fokus. Selv tror jeg ikke det er noen dypere motsetning mellom 
Matteus og Paulus. Jeg tror forklaringen er at Matteus ikke tar 
opp forholdet mellom tro og gjerninger som et teologisk problem, 
men at han vil oppfordre til rett handling. Vår lignelse henvender 
seg til de som allerede er disipler, og det samme er tilfelle i 
domsscenen i kap. 25, der alle tiltaler Menneskesønnen som 
«Herre». 

2 Kor 13,11–13 Hils hverandre med et hellig kyss
Avslutningen på 2 Korinterbrev passer godt med tekstene over. 
Ordet chairete «vær glade» (v. 11), er den vanlige hilsen både når 
man møter noen, og når man tar farvel. De øvrige oppfordringene, 
om å ta imot rettledning og oppmuntring (eller bli trøstet), 
å være av det samme sinn, og å holde fred, har sannsynligvis 
alle konfliktene i Korint som bakgrunn. Det samme kan gjelde 
oppfordringen om å hilse hverandre med et hellig kyss (v. 
12). Man har sett at Paulus bruker denne oppfordringen der 
forsamlingen han skriver til er preget av indre konflikt, og at det 
dermed ikke er en ren konvensjon. Det avsluttende nådeønsket 
er mer omfattende enn det Paulus pleier å bruke, siden det her 
er utformet som en trinitarisk formel. I de greske kapittellistene 
som er skrevet inn i mange middelalderhåndskrifter heter det at 
Paulus avslutter brevet med ‘eucharistia’. Det kan skyldes at den 
trinitariske formelen ble knyttet til nattverdsfeiringen, eller at det 
hellige kysset ble assosiert med nattverden.
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Flere tekster utenom disse kan brukes for å knytte sammen 
motiver. En nærliggende tekst er selvfølgelig bønnen fra Fadervår 
«tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere». Også ordene 
om å bli forlikt med sin bror før man skal bære fram offergaven i 
tempelet (Matt 5,23-26) kan kaste lys over både lignelsen om den 
ubarmhjertige tjeneren og over Korinterbrev-teksten. Det er en 
nær forbindelse med lignelsen i trusselen om å bli kastet i fengsel, 
men også her må vi legge vekt på oppfordringen om forlik, og ikke 
trusselen om straff.

Salmeforslag
419 – Med Jesus vil eg fara
614 – Vår Lovsang skal møte deg
396 – Midt i livet finnes vi
333 – No kallar sol og sommarvind
737 – Herre, du vandrer forsoningens vei
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     11. søndag i treenighetstiden  
     8. august 2021

     2. Mos 20, 1-17     De ti bud (prekentekst)
     Gal 5, 1-6         Friheten i Kristus
     Mark 2, 23-28      Jesus og sabbaten

Tema for denne 11. søndag i treenighetstiden er vårt forhold til 
Guds bud og den kristne friheten.  Det er spørsmål som leder 
oss rett inn i kjernen av hva det innebærer å være et ansvarlig 
menneske og inn i essensen av evangeliet. Tekstene for denne 
dagen etter andre rekke er breddfulle av stoff og perspektiver som 
gir springbrett til å ta opp både sentrale allmennmenneskelige og 
eksistensielle utfordringer knyttet til bud/regler og frihet, og til å 
gå inn i dyptborende teologiske anliggender så som den klassiske 
spenningen mellom lov og evangelium. 

I og med at den gammeltestamentlige teksten med dekalogen er 
satt opp som prekentekst, gir det anledning til å gå litt nærmere 
inn på loven og dens plass og funksjon i jødisk religion og 
samfunn og også i kristendommen enn man vanligvis gjør hvis 
fokus for prekenen er evangelieteksten om Jesus som herre over 
sabbaten og vårt forhold til søndagen.

Loven 
Lov og lover er et kjernetema i gammeltestamentlig teologi, og 
litteraturen til emnet er svært omfattende, så det følgende blir 
bare en summarisk skisse. Lover er tidvis så dominante at de 
skygger for framdriften i selve beretningen i store partier av de 
fem Mosebøkene, og et samlenavn på disse skriftene er da også 
Loven (Torah). Forskningen har tradisjonelt skilt mellom to 
typer lover i GT, de kasuistiske og de apodiktiske. De kasuistiske 
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lovene drøfter ulike konkrete rettstilfeller og avleder rettsregelen 
for hvert enkelt av dem ut fra dette (f.eks. 2 Mos 21, 2-6). Dette 
er den vanlige gammel-orientalske lovstil.  De apodiktiske lovene 
har en kategorisk formulering i form av påbud og forbud og gir 
rettsregler av ubetinget gyldighet som gjelder uten hensyn til 
en konkret situasjon. Denne lovstilen er særegent israelittisk, 
selv om den også kan finnes andre steder. Forenklet kan man si 
at de apodiktiske lovene uttrykker grunnordningene for liv og 
fellesskap og de kasuistiske de situasjonsbestemte anvendelsene 
av disse. Lovene har ulike anvendelsesområder, sivilrettslig på det 
juridiske og sosiale feltet og også kultisk, og det er ikke alltid klare 
skiller mellom de ulike områdene. Både det sosiale og det kultiske 
gjelder fellesskapets forhold både mellom dets medlemmer 
innbyrdes og til Jahve. Særlig renhets- og spiseforskriftene 
regulerer enkeltmenneskets liv ned til minste detalj.

De ti bud eller dekalogen står i en særstilling blant de apodiktiske 
lovene. Ordet dekalog er avledet av gresk deka logi, som er en 
oversettelse av det hebraiske æsret debarim, og betydningen er 
de ti ord. Vi finner dem på to steder i GT, i vår prekentekst fra 2 
Mos og i 5 Mos 5, 6-21, i nærmest likelydende form bortsett fra 
begrunnelsene for noen av budene. De innleder hele Sinailoven 
med en proklamasjon som befester både deres autoritetskilde og 
opphav: «Gud talte disse ordene». Guds autoritet grunngis i hans 
befriende gjerning for folket: «Jeg er Herren din Gud, som førte 
deg ut av Egypt, ut av slavehuset». I kraft av opphavet i Guds 
direkte åpenbaring er dekalogen et uttrykk for Jahves ubetingede 
vilje for folket i pakten han inngikk med det på Sinai. De ti bud 
hadde derfor spesiell status som Gudsrett i Israel, og de hadde en 
plass i gudstjenesten som en stadig påminnelse om paktens vilkår.

Den første delen av budene gir uttrykk for det egenartede ved 
Israels religion: den eksklusive Jahvedyrkelse, bildeforbudet, 
vernet om Guds navn og sabbaten. GT utelukker ikke at andre 
guder kan finnes, men Israel skal bare dyrke Jahve. Bildeforbudet 
beskytter mot manipulering av guddommen gjennom ytre 
objekter, og gudsnavnets hellighet og ukrenkelighet vernes 
mot bruk til magi og andre uverdige ønskemål. Sabbatsbudet 
forankres ettertrykkelig i skapelsesberetningens orden for alt 
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Gud har skapt. Siste del av budrekken gjelder etiske forhold og 
har paralleller til liknende bud i andre gamle religioner. Innhold 
og utfyllende argumentasjon i noen av budene vitner tydelig 
om at de er gitt innenfor en ættekultur, og noen av dem tyder 
også på bofaste forhold som israelittene først levde i etter at 
ørkenvandringen var over. Selv om noen av budene kan ha blitt 
omarbeidet noe ut fra skiftende livsrammer, regner forskerne med 
at det eksisterte en ur-dekalog som går tilbake til Mose tid.
 
Alle budene er gitt i absolutt form, to som påbud (sabbatsbudet 
og budet om å hedre far og mor), de andre som forbud. Til 
bildeforbudet og budet om ikke å misbruke Guds navn er det 
knyttet straffereaksjoner, og til foreldrebudet er det knyttet et 
løfte. Budene deles tradisjonelt i to grupper eller tavler etter 
utsagnet i 5 Mos 5,22 om at Moses mottok dem på to steintavler. 
De første tre handler om forholdet til Gud, og de resterende 
sju om forholdet mennesker imellom. Det er imidlertid en nær 
sammenheng mellom de to tavler i det at andre tavle angir hvilke 
implikasjoner menneskets gudsforhold har for dets liv i verden.

Jødisk, ortodoks og reformert tradisjon trekker grensen mellom 
de to tavler forskjellig fra katolsk og luthersk tradisjon. De 
to sistnevnte regner ikke bildeforbudet som eget bud, og av 
pedagogiske hensyn deles følgelig budet om ikke å begjære i to, 
slik at ti-tallet beholdes. I samsvar med middelaldertradisjonen 
fra Augustin argumenterer Luther for at bildeforbudet ikke er et 
eget bud, men en naturlig følge av forbudet mot å ha andre guder. 
I sin katekisme argumenterer Luther for øvrig ettertrykkelig 
for at det første bud er overordnet alle de andre budene, og 
henvisningen til å frykte og elske Gud gjentas som et fundament 
gjennom hans utleggelse av samtlige bud i katekismen.

De ti bud har en mektig virkningshistorie i kirke og samfunn, i 
liturgi, katekese og alminnelig moralbevissthet. Ikke minst 
i vår egen tradisjon har deres plass i katekismen og i konfirmant-
undervisningen gitt dem en spesiell posisjon. Den danske presten 
Bertel Pedersøn oppsummerer dem pregnant i et vers i sin 
katekismesalme fra begynnelsen av det 17. århundre. Den stod i 
Landstad, men er utelatt i nyere salmebøker: «Frykt, mitt barn, 
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den sanne Gud, misbruk ei hans navn og bud. Hold din søndag, 
bruk Guds ord! Ær og lyd din far og mor! Hat og mord og utukt 
fly! Stjel ei, løgn og falskhet sky! Gi ei ond begjæring ly».
 
Jesus og sabbaten 
Markusevangeliet åpner med Jesu dåp og fristelse. Deretter 
hører vi om kallelsen av de første disiplene og innledningen av 
hans gjerning i Galilea, og den vekker ganske snart motstand 
fra fariseerne. De reagerer på at han helbreder, tilgir synder, 
spiser sammen med tollere og syndere og stiller spørsmål ved 
hevdvunnen fastepraksis. Så følger perikopen med vår tekst, 
der Jesus eksplisitt problematiserer et av budene i dekalogen, 
sabbatsbudet. Disiplene plukket aks fra en åker på sabbaten, noe 
som ble sett på som arbeid og dermed brudd på budet. Jesus 
møter fariseernes anklage med å vise til at også selveste David 
brøt sabbatsreglene da han var i nød og spiste skuebrødene 
i tempelet. En interessant detalj er forresten at det ikke var 
Abjatar som var øversteprest den gangen, slik Markus skriver, 
men hans far Ahimelek (jf. 1 Sam 21), en feil forskerne ikke har 
funnet noen rimelig forklaring på. Jesus dreier gjennom sitt svar 
til fariseerne fokus bort fra budet i seg selv til budets hensikt, å 
tjene mennesket. Den sterkeste provokasjon i hans utsagn overfor 
fariseerne er at han erklærer seg som herre over sabbaten, og 
dermed også over loven, og at han gir seg selv fullmakt til å sette 
budet inn i dets rette sammenheng.

Friheten i Kristus
Galaterbrevet er skrevet tidlig på 50-tallet e.Kr. som hjelp for 
en menighet mot en forkynnelse som forsvarte omskjærelse 
og krevde at kristne måtte følge hele loven. I den dogmatiske 
delen av brevet (kap. 1-4) går Paulus i rette med denne læren 
og viser til at Abraham var den første som viste at man ble 
rettferdiggjort ikke ved å holde loven, men ved tro på og tillit til 
Gud. I den formanende del av brevet (kap. 5-6) trekker Paulus 
konsekvensene av dette for den kristnes liv, og kjernepunktet i 
hans budskap er åpningspassusen i vår episteltekst: «Til frihet har 
Kristus frigjort oss». Luther holdt Galaterbrevet svært høyt, og 
kalte det «min Käthe von Bora»; m.a.o. var det så kjært for ham 
som hans hustru. 
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Til prekenen
Dette rike materialet gir utgangspunkt for mange mulige 
vinklinger på prekenen. Hvert enkelt av budene gir rikelig med 
stoff for en egen preken. Det finnes mange betraktninger over 
relevansen av hvert av de tid bud for vår tid. Personlig har jeg 
funnet mye tankevekkende i Per Lønnings I begynnelsen. Et 
halvår med Det gamle testamente 1 selv om boka ikke lenger 
er helt ny (1972). I 1989-90 laget for øvrig polske Krzysztof 
Kieślowski Dekalog, en serie på ti timeslange filmer der han 
tolker samtiden i lys av ett og ett bud, et meget relevant grep i 
appliseringen av de ti bud. Selv om det kanskje ikke er naturlig 
å dvele ved bare ett av budene i en enkelt preken over denne 
teksten, kan man velge å bruke ett enkeltbud som utgangspunkt 
for en refleksjon over hele dekalogen, slik evangelieteksten gjør.

Et annet prekengrep kan være refleksjon over verdien og 
betydningen av grunnverdier, lover, prinsipper eller erklæringer 
som har universell gyldighet og danner fundamentet for vårt 
samfunn. Vi trenger en grunnlov, vi trenger en menneske-
rettighetserklæring som slår fast den basis alle andre lover må 
forholde seg til. Hvilken rolle spiller de ti bud i denne sammen-
heng? Hvordan kan bud med en religiøs forankring ha gyldighet 
og finne sin plass i en multireligiøs og sekulær kontekst? I et 
livssynsåpent samfunn skulle det ikke prinsipielt sett være et 
problem. Når det gjelder dekalogen, er det vesentlig å merke seg 
at den i sin grunnleggende intensjon er universell. Rabbinerne 
mener at de ti bud ble til før skapelsen og derfor har allmenn 
gyldighet. Hvordan det nå enn er, er det en nær sammenheng 
mellom skapelse og lov i GT. Skapelse er å forstå som ordning, 
og den ordning som uttrykkes i naturlovene, tenkes å gjelde også 
for morallovene, altså Guds lover og bud. Budene – i alle fall i 
dekalogens andre tavle – er derfor relevante for alle mennesker, 
uavhengig av religiøs tro. 

Et tredje mulig tema for prekenen kan være Luthers distinksjon 
mellom lovens tre bruk og den klassiske spenningen mellom lov 
og evangelium. Luther ser en verdi i lovens allmenne funksjon 
for samfunnet som et vern mot det onde til beste for individ og 
fellesskap (lovens første bruk). Lovens hovedfunksjon ser Luther 
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imidlertid i dens andre bruk, som er anklagende og viser det 
syndige mennesket at det kommer til kort overfor Guds absolutte 
krav. Fortvilelsen over å ikke kunne oppfylle loven driver så 
mennesket til Kristus og evangeliet. Det fører imidlertid ikke til en 
opphevelse av loven, men til dens tredje bruk, som en veiledning 
for hvordan et kristenmenneske skal leve etter Guds gode vilje, 
uten at etterlevelse av budene blir noen vei til frelse.

En fjerde vinkling som er den som best reflekterer helheten i 
de tre tekstene, er å følge den dynamikk som ligger i tekstene 
selv: budene og deres egenart som uttrykk for Guds vilje > 
Jesu forståelse av sabbatsbudet i lys av den fundamentale 
intensjonen med budene > Paulus’ teologisering av Jesu forståelse 
applisert på hele loven. Jesus var en dedikert jøde som verken 
ønsket å oppheve eller relativisere loven (Matt 5, 17-19). Den 
helhetsforståelse han plasserer sabbatsbudet innenfor i den 
konkrete situasjonen i vår evangelieperikope, utvides av Jesus 
selv til å gjelde hele loven i det dobbelte kjærlighetsbud (Matt 22, 
34-40). Poenget Jesus, og også Paulus, målbærer er at budene/
loven skal ivareta den hellige menneskelighet og ikke den 
umenneskelige hellighet, som Sjur Isaksen så treffende uttrykker 
det. Kjærligheten er ryggraden og det pulserende blodet i budene, 
både Guds kjærlighet til oss og vår kjærlighet til Gud og til vår 
neste.

Salmeforslag
670 – Til kjærleik Gud oss skapte
957 – Bibelsk salme Å gjøre din vilje, Gud
335 – Guds Sønn er kommet til oss ned
348 – Born av nåden
605 – Opp, jublende sang (nattverd)
712 – Himmelske Far, du har skapt oss
679 – Du viste oss veien til livet 
665 – Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
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     12. søndag i treenighetstiden  
     15. august 2021

     Jes 49,13–16       Kan en kvinne glemme
     2 Kor 9,1–8       Tjenesten for de hellige
     Luk 8,1–3       Kvinner som fulgte Jesus

Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv 
Denne dagen handler på flere måter om å tjene Gud og vår neste, 
med de evner og muligheter vi har. For meg ble denne dagen og 
disse tekstene også en refleksjon om å kunne tjene Gud og min 
neste med frihet, ikke ut fra hva vi tror Gud eller andre måtte 
forvente eller kreve.

I dagens ganske så korte prekentekst, hører vi at Jesus reiste 
omkring i byene og landsbyene og fortalte det gode budskapet om 
Guds rike. Sammen med ham var de tolv, og noen kvinner. Tre 
av dem nevnes med navn. At disse tre nevnes med navn – Maria 
Magdalena, Johanna og Susanna – forteller oss at de i denne 
sammenhengen har en viktig posisjon.

Noen av kvinnene som følger Jesus og de tolv har blitt helbredet 
for sykdommer, og Maria Magdalena har fått sju ånder drevet ut 
av seg.

Johanna som var gift med Kusa, en av Herodes’ forvaltere, nevnes 
bare her og i Luk 24,10. Johanna og Kusa var mye mulig ganske 
velstående og hadde en ganske høy status. Nettopp deres sosiale 
status vitner (ifølge Studiebibelen 2011) om at det også fantes 
disipler og følgere av Jesus som kom fra overklassen. 

Susanna vet vi ikke noe om. Navnet hennes er av hebraisk opphav 
(Sosanna) og betyr lilje.
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Av de tre navngitte kvinnene er det Maria Magdalena vi kjenner 
best.

Hun har en viktig posisjon, hun er den som vitner for menn, om 
noe av det meste sentrale i vår tro, at Jesus overvant døden og 
stod opp igjen. I våre øyne i dag, bør nettopp dette bekrefte at hun 
var en viktig disippel, og i kraft av dette skulle hun, sammen med 
også de andre kvinnelige vitnene, mye mulig hatt en tydeligere 
posisjon som disippel.

I urkirken blir Maria Magdalena tilsynelatende regnet som 
nettopp en sentral disippel. Samtidig leser vi allerede på 100-tallet 
apokryfe skrifter som omtaler en spenning mellom Peter og Maria 
Magdalena. Peter blir klippen som kirken bygges på, mens Maria 
Magdalena blir tatt til inntekt for en gnostisk tradisjon (Bibelens 
kvinner, Alf Kjetil Walgermo, 2020).

Maria Magdalena var kanskje også velstående siden hun sammen 
med de andre kvinnene også hjelper Jesus og de tolv med det de 
eier. I dagens prekentekst er det ikke hennes evner eller oppgaver 
som disippel som vektlegges, men hennes og de andre kvinnenes 
mulighet og vilje til å hjelpe til med det de eier. Slik sett plasseres 
kvinnen nok en gang i rollen som dem som steller, ordner og 
legger til rette for de hellige, som vi leser i leseteksten fra 2 
Korinterbrev. Her er også en sterk oppfordring til å bidra med de 
midler man har til rådighet til Paulus og brødrene som forkynner 
– det står i leseteksten: «For Gud elsker en glad giver».

Tilknytning
Jesus drev ut sju ånder ut av Maria Magdalena, og noen av de 
andre kvinnene hadde blitt helbredet for sykdommer. Det måtte 
ha vært en sterk og befriende erfaring. Sykdom og lidelser som 
mye mulig hadde hemmet dem og gjort livet krevende. Som 
friske hadde de fått livet i gave på nytt. Kanskje kjente de på dyp 
takknemlighet og takknemlighetsgjeld, kanskje var takknemlig-
hetsgjeld årsak til at de brukte tid, krefter og midler på Jesus og 
de tolv.
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På mange måter en forståelig grunn. Samtidig så håper jeg at 
de følger Jesus og disiplene av egen fri vilje, fordi de tror på 
evangeliet og ser viktigheten av å bringe det ut til alle mennesker, 
uten å føle seg bundet av samvittighet, eller av følelsesmessige 
bindinger til en karismatisk leder og hjelper. 

Kanskje gav rollen som Jesus disipler, eller Jesu følgere og 
tilretteleggere, også en frihet eller tilhørighet de ikke hadde i 
andre sammenhenger i livet.

I den første teksten i dag, teksten fra Jesaja 49, møter vi bildet av 
Gud som en kvinne som dier sitt barn. En tekst og et gudsbilde 
de må ha kjent til. Kanskje nettopp dette bildet av Gud styrket 
kvinnenes tillit til seg selv som vitner, og som bærere av det gode 
budskap om en Gud som aldri glemmer sine barn. Kanskje gir 
også et slikt bilde av Gud muligheten til å relatere seg som skapt i 
Guds bilde.

Bildet av Gud som en diende mor, får meg til å tenke på 
psykologien og kunnskapen om tilknytning og relasjoner.

For det er der i fanget til den voksne, i blikket, omsorgen, 
nærheten – i hånden som stryker over håret, i næringen vi mottar 
både fysisk og psykisk, at vi bekreftes og formes som selvstendige 
individer.

Fra våre første øyeblikk i dette livet formes vi av våre relasjoner 
og disse er med på å gi oss den dypeste forståelsen av oss selv, 
og opplevelse av at vi er elskede og verdifulle. Eller der vi ikke 
blir møtt med gode blikk, og omsorg, og vokser opp med usikre 
relasjoner og en usikker tilknytning til andre og oss selv.

Psykiateren R. D. Laing (1927-1989) utrykte dette som at fødselen 
og det biologiske livet etterfølges av at barnet fødes eksistensielt 
som virkelig og levende. Denne eksistensielle fødselen kan bare 
skje når barnet selv bli sett som den unike skapningen det er.
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På den ene siden har vi behov for å være i relasjon til andre 
mennesker, og på den andre siden har vi vår autonomi, og vår 
streben etter å være et selvstendig individ. Kanskje er det nettopp 
i spennet mellom diss to polene livet utspiller seg, og vi alle på 
hver våre vis prøver å skape en meningsfull tilværelse.

En sunn mor vet at hun ikke kan ha barnet sitt ved brystet 
gjennom hele livet, foreldrene må gi slipp og gi mot til å prøve seg 
på egen hånd. Slik er vi skapt.

Dette vet Gud også. Han har jo skapt oss sånn, i sitt bilde, med 
evnen til å løsrive oss fra mors favn, det forteller psykologien og 
erfaringen oss.

Slik Eva strakte hånden etter kunnskapen, så seg selv og ble fri til 
å gjøre valg, fri til å gå ut, klippe navlestrengen, å gå trygt ut i det 
ukjente. Det var dét vi ble skapt til. 

Tilknytningen i starten av livet, til den voksne, til Gud, gir oss 
trygghet, mot til å leve, vilje til å finne egne veier, kunnskap om at 
vi aldri er glemt. Kanskje er det nettopp i den viten at vi aldri er 
glemt, at vi kan våge å leve helt som oss selv og de vi var ment å 
være, uavhengig av kjønn, rase, legning, og funksjonsnivå.

Kanskje er det bare når vi ser at vi er frie, at vi er tvers 
igjennom elsket, likeverdige og aldri glemt, at vi også kan 
klare å tjene hverandre og Gud med ekthet uten krav, uten 
takknemlighetsgjeld, uten å skape usunne bindinger, uten å 
konkurrere om oppmerksomhet og status, og uten å ha behov for 
å tråkke hverandre ned.

Vår kirke har kanskje et stykke og gå før vi er der. Men håpet 
må få leve, og i tillit til Gud kan vi velge alltid å reflektere over 
oss selv, våre egne erfaringer og hva som spiller med i oss når vi 
møter hverandre, og tar våre valg.

Trofaste Gud, du kan aldri glemme dine barn, og du vet hva vi 
trenger. Fri oss fra angst og uro og lær oss å leve i tillit til din 
omsorg.
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Salmer
322 – Stor er din trofasthet
433 – Da Herren kom til denne jord
677 – En bønn er gjemt
620 – Hellige mysterium
409 – I dine hender Fader blid
Eventuelt dåp: 331 – Du lyser din fred over barnet
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     2 Krøn 1,7–12         Salomo ber om visdom 
     Ef 4,11–16          Så Kristi kropp kan bygges opp
     Luk 12,41–48         En tro og klok forvalter
     F: Luk 18,18-30     Jesus og den rike mannen

Terrortekster
«Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en 
time han ikke kjenner og hugge ham ned (NRSV: «cut him in 
pieces»/ NO 1930: «hugge ham sønder») og la ham dele skjebne 
med de vantro» (Luk 12,46).

Dette er et av utsagnene om slavers skjebne som tjener til 
eksempel når Jesus oppfordrer disiplene til å være «forberedt når 
Menneskesønnen kommer», som er den optimistiske overskriften 
på Luk 12,35-48. Og første del, 12,35-40, er lignelsen som handler 
om slaver som venter ivrig på herren som kommer hjem fra 
bryllup, og som takk ber han dem sette seg til bords og varter dem 
opp. Men i den andre lignelsen, 12,41-48, ligger hovedvekten på 
den dårlige slave-oppsynsmannen som utnytter herrens fravær til 
egen festing, og som derfor møter den brutale straffen. Innenfor 
antikkens slavesystem der slaver som ikke hadde noen beskyttelse 
mot herrens brutalitet, kan en forstå den historiske konteksten 
for lignelsen. Men er dette en fortelling som har noe som helst å 
gjøre som utgangspunkt for en preken om å leve med forventing 
og ansvar overfor fremtiden?

I et utkast til revisjon av Tekstbok for den norske kirke fra 1918, 
som biskop Berggrav arbeidet med under krigen, på vegne av 
biskopene, sier han om grunnen til at denne teksten forslås 
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TATT UT av tekstboken (da for 9. søndag i treenighetstiden): 
«Om husets herre som skal komme og hugge sin tjener sønder. 
Oppgjør med utro eller sløve tjenere er innholdet i atskillige 
tekster. Denne er ikke særlig homiletisk egnet.» (Eivind Berggrav, 
Tider og Tekster. Motivert forslag til en revisjon av kirkeårets 
Evangeliebok for Norge (Oslo: Andaktsbokselskapet, 1947), 149.)

Det er ikke vanskelig å være enig med Berggrav, særlig ikke 
etter at tittelen på Phyllis Tribles bok: Texts of Terror (Literary-
Feminist Reading of Biblical Narrative, 1984) er blitt et kjent 
uttrykk. Det er tekster som simpelthen er så voldelige og under-
trykkende at de ikke bør unnskyldes eller bortforklares, men 
avsløres og kritiseres. Det er forbløffende at Tekstboken fra 2011 
bruker denne teksten, særlig siden den etter målet om tematisk 
sammenheng skal passe sammen med GT teksten om Salomo som 
ber om visdom og forstand til å lede folket, og epistel-teksten fra 
Ef 4,11-16 om å «være tro mot sannheten i kjærlighet».

I dette tilfelle gir tekstboken heldigvis en vei ut av problemet, den 
har satt opp som «Fortellingstekst» som kan brukes i stedet for de 
som er satt opp i alle tre rekkene, Luk 18,18-30, om Jesus og den 
rike mannen. Jeg vil virkelig anbefale å velge dette alternativet 
denne gangen.

Men for de som ikke følger det rådet, vil jeg forsøke en kritikk av 
denne teksten. Det er Anders Martinsen som i sin PhD avhandling 
har studert denne og andre slave-lignelser i Lukas-evangeliet 
på bakgrunn av gresk-romersk litteratur (Anders Martinsen, 
Men and Unmen in the Parables of Luke. Reception, Slavery, 
Masculinity. Faculty of Theology, Diss. Series 57, University of 
Oslo, 2016). Hans avhandling er min viktigste kilde. 

Anders Martinsen har vært opptatt av hva oversettelsen av doulos 
har å si for forståelsen av lignelsen. Å oversette doulos med 
«tjener» gir et inntrykk av at vi har å gjøre med en norsk storgård 
før 2. verdenskrig. Et slags Prøysen-land med mange tjenestefolk, 
som sto lavt på rangstigen, men som kunne skifte gård på «flytte-
dagen» vår og høst. Anders Martinsen har kritisert 
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denne oversettelsen til Bibelselskapet. Han påpeker at det dreier 
seg om slaver, som er husherrens eiendom, og som ikke har noen 
personlig frihet. Jeg anbefaler å lese hans artikkel i Teologisk 
Tidsskrift 2018: «Oversettelsesproblematikk og slaveri. En 
kritisk analyse av oversettelsen av doulos, pais, oiketes og soma i 
Bibelselskapets oversettelser.»

Her sier han: «På en måte kan bibeloversettelser anses som 
en form for historieskriving fordi oversettelsen formidler den 
bibelske verden til leseren. Konklusjonen blir at Bibelselskapets 
historieskrivning gir et skjevt bilde av slaveriet i tidlig kristen tid. 
Valget av «tjener» blir en eufemisme. Det tilslører slaveriet som 
fortolkningskontekst for en rekke sentrale tekster i NT. Derfor bør 
alle begreper som betegner ufrie personer og ufrihet, konsekvent 
oversettes med «slave» og «slaveri».»

Eksegese
Kap. 12 starter med spørsmålet om å kjennes ved 
Menneskesønnen. Lignelsen om den rike bonde som festet sin lit 
til egen rikdom. 12,13-20, står i kontrast til oppfordringen om å 
stole på Guds omsorg i 12,21-34. Utfordringen om å leve i tiden 
før Menneskesønnens gjenkomst, og å være forberedt på den, er 
et gjennomgangstema i evangeliene, se Luk 17,20-37. Og i Luk 
12,36-40 og 12,42-48 er det to parallelle fortellinger om hvordan 
slaver oppfører seg i påvente av at herren kommer tilbake fra 
en bryllupsfest. Se også lignelsen om de fem kloke og de fem 
uforstandige brudepikene i Matt 25,1-13.

Lignelsen i Luk 12,42-48 setter opp to ulike scenarier for herrens 
forvalter (oikonomos) i forhold til de slavene han har ansvar for. 
Lignelsen krever kjennskap til driften av godseiendommer der 
eieren har en slave som har en overordnet stilling med ansvar for 
eiendommen. Det finnes en rekke håndbøker fra antikken som 
gir råd til en godseier om hvordan en skal drive en slik eiendom. 
Mer kjent i studiet av brevene i NT, er de såkalte «Hustavlene» 
i Efeser-, Kolosser- og 1 Peters brev. De gir regler for forholdet 
mellom ektefellene, mellom barn og foreldre, og slaver i forhold 
til husherren.
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Lignelsen begynner med spørsmålet: «Hvem er da denne tro 
og kloke forvalteren (oikonomos) som herren vil sette over 
slavene for å gi dem mat i rett tid?» (12,42). Det var et hierarki 
av slaver. Én var betrodd med å ha overoppsyn med den store 
gruppen av mannlige og kvinnelige slaver som arbeidet på 
godset. Håndbøkene påla denne oppsynsmannen å ikke misbruke 
sin autoritet, minnet ham på regnskapets dag, og på hans 
underordnede stilling. Derfor var godseieren opptatt av å finne 
en slave han kunne stole på, som var «trofast og klok». Dette 
minner om kravet i håndbøkene om at denne slaven måtte ha 
selvkontroll, og dermed vise ansvar i utførelsen av pliktene. Det 
er dette det første eksemplet viser (12,42-43), mens det andre 
var alle slaveeieres mareritt: en slave som var totalt ansvarsløs, 
forgrep seg på de andre slavene, og spiste og drakk av eierens 
forråd. Dette var en stereotypi av den dårlige slaven, som eieren 
alltid fryktet, og en parallell til forvalteren i 16,1-8 som hadde 
sløst bort eierens formue. I begge tilfeller ventet regnskapets time. 

«Da skal slavens herre komme en dag han ikke venter og en time 
han ikke kjenner og kløyve ham i to og la ham dele skjebne med 
de vantro» (12,46). I Martinsens oversettelse er straffen mer 
brutal enn (bare) å hugge ham ned. Den er beskrevet i antikk 
litteratur, kanskje overdrevet for å skildre makten som herren 
har over slaver, slik at den fungerer som skremsel. Slaveeiere ble 
oppfordret til ikke å være for voldsomme mot slavene, men det lå 
helt i deres rett å drepe slaver som straff. Og hvis «slavens herre» 
er et bilde på Gud, overfører det til Gud en makt og voldsomhet 
som kan ha vært forståelig i antikkens verdensbilde, men som 
ikke kan aksepteres i dag.

Og det er ikke bare Gudsbildet som er uakseptabelt. Det gjelder 
også overføringen av bildene om slavedrivere og slaver på 
disiplene eller alle (12,41). De representerer en hierarkisk 
samfunnsstruktur, som lenge hersket også i kirkelige sammen-
henger. Nå er de nok stort sett forsvunnet fra kirke og menighets-
liv, og blant annet har kvinner endret presterollen. Kanskje er det 
mer i andre typer menigheter der «åndelig lederskap» kan slå ut 
autoritært og dominerende. Og da kan forestillingen om å være 
«Guds slave» misbrukes til å holde folk nede.
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Så hva kan vi gjøre med denne teksten? Kan vi gå i dialog med 
den for å utvikle en annen måte å tenke om ansvar for Gud 
og hverandre? Overskriften peker på den mentale konteksten 
for Lukas og hans lesere: forventingen om Menneskesønnens 
gjenkomst. Nå var dette allerede hos Lukas en forventing som ble 
utsatt, og nå har den vært helt borte i århundrer, så det er ingen 
grunn til å forsøke å gjenopplive den. 

Snarere er det Jesu nærvær gjennom ord, fortellinger og 
formaninger som representerer utfordringen til å leve ansvarlig 
med hverandre. Min neste er ikke en slave som er avhengig av 
meg, men mennesker som har rett til å vente noe av oss. At det var 
å gi de andre slavene «mat i rett tid», Luk 12,42, var et behov som 
sto sentralt i Lukas’ fortelling om de første kristne. Apostlenes 
ansvar var å gi enhver det de trengte for å leve (Apg 2,45; 4,35). 
Svært mye er forandret fra det 1. århundre og de samfunns- og 
autoritetsstrukturene som Lukasevangeliet bygger på. Men noen 
ting er ikke forandret: at mennesker har grunnleggende behov for 
mat – og medisiner! – som mange manglet i det 1. århundre, og 
som mange mangler i dag. Og grunnene til dette er dels å finne i 
de samme strukturene av makt, vold, og grusomhet som denne 
lignelsen forteller om. Men vi vil ikke lenger bruke dem som bilde 
på Gud.

Jeg foreslår noen salmer om nestekjærlighet og Jesus som vår 
neste.

Salmeforslag
668 – Guds Sønn steg ned å tjene
671 – Da jeg trengte en neste
678 – Vi rekker våre hender frem
614 – Vår lovsang skal møte deg, Kristus
670 – Til kjærleik Gud oss skapte
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     5 Mos 8,7.11–18     Glem ikke Herren, din Gud
     1 Kor 3,4–11            Guds medarbeidere
     Luk 17,7–10            Uverdige tjenere

Takknemlighetens arbeidsmoral
 «Så flink du er!» Av en eller annen grunn dukka det opp i meg 
en aktuell diskusjon om hvorvidt det kan være upassende å 
gi komplimenter i jobbsammenheng. I skrivende stund har 
arbeidsundersøkelsen blant prester som er kvinner nylig vist at 
mange kvinner opplever tilbakemeldinger som er ubehagelige 
– til tross for at de er godt ment. Meldinger om utseende eller 
«flinkhet».

La oss slå det fast: Å gi hverandre kollegiale oppmuntringer 
er grunnleggende lurt og godt. Likevel kan det være nyanser 
eller maktforhold i en bestemt sammenheng som gjør at en 
tilbakemelding avslører holdninger som ikke er ok. «Så flink du 
er!» meldt til en som bare gjør jobben sin, kan slå feil ut. Som 
om en sier til en person med mørk hud at hen snakker så godt 
norsk. Og så er realiteten den at vedkommende har norsk som 
oppvekstspråk. 

Grunnen til at assosiasjonen dukka opp i møte med evangelie-
teksten Vingårdssøndag er ikke vanskelig å finne: «Takker han vel 
tjeneren for at han gjorde det han var pålagt?» Vi er på besøk i en 
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nokså fremmed og temmelig usentimental verden der tjenerskap 
og grovt asymmetriske maktforhold er vanligere enn vi egalitære 
skandinaver er vant til. Hvordan preke i vår kontekst om å være «  
unyttige tjenere og (som) bare (har) gjort det vi var skyldige til å 
gjøre.»? Vi er jo fylt opp av at vi er unike, kompetente mennesker 
med rett til selvrealisering. Vi bøyer ikke hodet for noen. 

Samtidig: Det gjør vi jo. Konteksten er gudstjenesten. Vi er 
sammen om å bøye hodet i tilbedelse, syndsbekjennelse. Og vi 
er sammen om lovprisning og takk. Dette er en av disse preken-
tekstene der gudstjenestens sammenheng gir nødvendig kraft 
og mening til tekstene. Ikke minst er det en prekentekst som får 
viktig støtte i lesetekstene. Gjennom teksten fra 5 Mosebok kan 
vi se asymmetrien i evangelieteksten i et nyttig lys. Ved å vise til 
Israelsfolkets historie, minnes vi om at grunnlaget for arbeidet 
til både herre og tjener er en rikdom gitt av Gud. Tilsvarende 
minner Paulus om at forkynnergjerningen alltid hviler på et annet 
fundament: Kristus selv. Både tjenerens og herskerens arbeid er – 
i det bibelske idealet – grunnlagt på det som er gitt: Skaperverkets 
overflod, nåden i Kristus og Åndens kraft.

Professor Espen Dahl skriver om dette grunnperspektivet 
for gudstjenesten i en artikkel i boka «Gudstjeneste på ny» 
(Hellemo (red.), Universitetsforlaget 2014). Under overskriften 
«Gudstjeneste, hverdag og mottagelighet» setter han utrykket 
å ta noe for gitt i nytt lys. – Hva annet har du enn det du har 
fått? Spør han med Paulus (1 Kor. 4,7). Slik beskriver han guds-
tjenesten som et sted som minner oss om det gudgitte – som et 
brudd med hverdagens glemsel om det samme. Dette bruddet gir 
igjen mening til hverdagens arbeid og tjeneste. Noe av det som 
er oss gitt i nettopp gudstjenesten, er tekster og fortellinger om 
fortidens erfaringer.

Det er en edruelighet i perspektivet fra 5 Mosebok: Dere 
(Israelsfolket) har erfart hvor kort vei det er mellom knapphet og 
velstand. Både underklasseerfaringene fra Egypt og vandringens 
lidelser holdes oppe som en felles historie å hegne om. Om et helt 
folks historiske erfaringer får spille med, kan det – bør det! – 
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virke dempende på hovmod for den som ved historiens mer eller 
mindre tilfeldige spill nyter velstand og fred for en tid. Dette er 
relevant for oss som er i ferd med å vikle oss ut av en pandemisk 
tilværelse, samtidig som vi står under trykket fra en pågående 
klima- og naturkrise. Veien ut av å ta rikdom for gitt er gjennom å 
huske at den nettopp er gitt. Spørsmålet er hva dette perspektivet 
gjør med oss – ut fra den kulturen som preger oss.

Skal vi virkelig, som kristne av Skandinavia, bøye hodet i ydmykt 
tjenersinn i møte med vår tids utfordringer? Hadde det ikke vært 
mer psykologisk sunt om vi lot oss drive av entusiasme over vår 
evne til innovasjon? Er disse holdningene gjensidig utelukkende? 
Om vår tid ber oss om aktivitet i møte med utfordringene vi står 
i – vil ikke perspektivet som tar inn Guds overherredømme virke 
passiviserende? Her kan det være på sin plass å sitere Espen 
Dahls finurlige formulering om gudstjenesten fra nevnte artikkel: 
«Gudstjenesten i snever forstand viser altså ikke bare tilbake til 
den hverdagen den avbryter, men også fremover, som et løfte 
om en ny hverdagslighet. Denne fremadrettetheten innebærer 
aktivitet – ikke en aktivitet som søker å befeste jeget, men en 
passiv aktivitet som springer ut av muligheter som allerede 
er skjenket.» Jeg forstår «passiv aktivitet» her som en måte å 
grunnleggende beskrive menneskelig aktivitet som et (an)svar – 
ikke noe selvtilstrekkelig og «indrestyrt». Vår evne til innovasjon 
er et svar på Guds skaperkraft – og et ansvar for Guds skaperverk. 

Som engasjert i Korsvei-bevegelsen er dette velkjent tematikk for 
denne skribenten og presten. Hva er det som – i kristen forstand 
– inspirerer til tjeneste og engasjement for en bedre verden? Er 
det kriseforståelsen, skyldbevisstheten og ydmykheten? Eller er 
det takknemligheten over Guds gaver og jubelen vi kan finne i det 
kristne fellesskapet? Tekstrekka for Vingårdssøndag peker først 
og fremst på ydmykheten, men indirekte finner vi et grunnlag 
for nettopp det som preger Korsvei-bevegelsen: Et forsøk på å 
– i Jesu navn – forene fest og protest, takknemlighet og arbeid 
– stillhet og aktivitet. Gjennom veiviserne i bevegelsen: «Søke 
Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme rettferd», pekes 
det på retninger i tilværelsen – ut fra et fundament av takk. 
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Kanskje er det underlig å få en evangelietekst som denne til 
å handle om takknemlighet. I selve teksten understrekes det 
hvordan tjeneren ikke kan forvente noen takk. Men dette handler 
ikke om høflighetens takknemlighet i mellommenneskelige 
ritualer. Det er som det prester kan oppleve flere ganger i 
måneden i forbindelse med gravferd: Jeg kan så visst ta imot 
gesten fra de pårørende som takker for en fin seremoni, men 
jeg veit så inderlig godt at under både meg og dem ligger den 
dype takken til Gud for livet – og for håpet om noe godt bak 
døden. I den takknemligheten står jeg i tjeneste og arbeid. Dette 
eksistensielle alvoret – sammen med takkens dype glede, kan vi 
godt få minne om fra prekestolen på Vingårdssøndag.

Salmeforslag 
712 – Himmelske Far, du har skapt oss  
713 –  Intet er vårt 
715 –  Gud, du er rik! Din godhet er stor 
720 –  Alt som lever, alt som trues
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     15. søndag i treenighetstiden    
     5. september 2021

     2 Mos 19,1–6       Dersom dere vil lytte til mine ord
     Fil 4,10–14           Alt makter jeg i ham
     Luk 10,38–42      Jesus hos Marta og Maria

Dersom dere vil lytte til mine ord 
I den første av søndagens tekster møter vi Israelsfolket i starten 
av sin lange vandring ut av Egypt. Herren åpenbarer seg for 
Moses på Sinai-fjellet og ber ham overbringe følgende budskap til 
Israelittene:

Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg 
løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. Hvis dere 
adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min 
dyrebare eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er 
min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for 
meg.

Teksten er ganske typisk gammeltestamentlig både i form og 
innhold. Vi møter en Gud som straffer urett og belønner lojalitet, 
og vi møter formuleringer som «jeg løftet dere på ørnevinger» 
og å «være et kongedømme av prester og et hellig folk». Som 
ikke-teolog vil jeg nødig begi meg ut på en grundig tolkning av 
hva det å være et kongedømme av prester egentlig vil si, men 
at det i teksten fremstilles som noe positivt, er det liten tvil om. 
Budskapet er at hvis Israelittene følger Herrens ord vil det gå 
dem godt. De som begår urett mot Gud eller hans folk får smake 
Guds vrede. «Dere har sett hva jeg gjorde med Egypterne», 
peker tilbake på den skjebne som fulgte for dem gjennom de ti 
landeplagene.
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Lest med nåtidsbriller kan tekster som denne fremstå som 
ganske kategoriske. Gode gjerninger belønnes og dårlige straffes. 
Det er et ganske forenklet forhold mellom årsak og virkning. 
For min del synes jeg det er greit å minnes på at særlig de 
gammeltestamentlige tekstene ikke nødvendigvis skal leses som 
historiske korrekte skildringer av hva som skjer, men beretninger 
og forklaringer om hva man opplevde og hvordan det i ettertid ble 
tolket og fylt med mening. I tillegg har de blitt overlevert muntlig 
i mange generasjoner før de er blitt skrevet ned, og stadig nye 
oversettelser gjør at innhold og mening legges til eller trekkes fra. 

Det gamle testamentet er fullt av leveregler og formaninger. 
Derfor må vi ta ett skritt tilbake og se etter hva kjernen i 
budskapet er og å alltid spørre hva tekstene kan si oss i dag. 
Dette tekstutdraget har paralleller til både den lille bibel (Joh 
3,16) og det dobbelte kjærlighetsbud (Matt 22,36-40). Selv om 
budskapet i teksten er adressert til Israelittene, vil jeg hevde at 
‘israelittene’ kan forstås som Herrens folk, altså ‘de som følger 
Gud’. Budskapet som Herren bringer Moses, er dermed ikke noe 
som gjelder kun for én bestemt folkegruppe i ett bestemt sted i 
historien. Du skal elske din neste som deg selv er en leveregel 
som er like relevant uansett hvilket gudsbilde du tror på, eller om 
du tror i det hele tatt for den saks skyld. Vi finner igjen budet i 
en sekulær utgave formulert som Den gyldne regel: Det du vil at 
andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot dem. Det å ha 
nettopp den gyldne regel som rettesnor for livet tør jeg påstå at er 
til gagn for oss alle.

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk 
Den andre av denne søndagens tekster er hentet fra Paulus’ brev 
til Filipperne. Paulus skriver her om hvordan han gleder seg 
over den omsorg Filipperne har vist ham når han har vært i nød. 
Paulus skriver også om hvordan han har kjent på kroppen både 
hvordan det er å ha overflod og hvordan det er nettopp å lide 
nød, og hvordan Herren har gitt ham styrke til å håndtere ulike 
prøvelser. 

Det at Filipperne har vist Paulus solidaritet da han trengte det, 
vitner om at de har lyttet til Herrens ord og fulgt hans bud. 
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Paulus skriver at han har fått styrke i Herren til å makte alt, men 
poengterer at det gjorde ham godt at Filipperne sto sammen 
med ham, da han var i nød. Som Gud sa til Adam: «Det er ikke 
godt for mennesket å være alene» (1 Mos 2,18). Selv om Gud har 
lovet å være med oss alle dager, kan vi alle kjenne på behovet 
for støtte fra våre medmennesker, kanskje særlig i vanskelige 
situasjoner. Kanskje er det nettopp derfor vi har fått budet om 
å elske vår neste som oss selv. Jesus sier jo også at «det dere 
gjorde mot én av disse mine minste søsken, det gjorde dere også 
mot meg» (Matt 25,40). Dermed kan man hevde at det dobbelte 
kjærlighetsbud egentlig er ett; Å elske Herren er å elske sin neste, 
og å elske sin neste er å elske Herren.

Paulus skriver at han makter alt i Herren, og skriver at han har 
prøvd bare å være i nød og å ha overflod. Ut fra det han skriver, 
kan det virke som det beste er å være et sted midt imellom. At 
det å være i stor nød er en prøvelse, er det vel liten tvil om. Men 
det å ha i overflod har også sine negative sider. Det er ikke uten 
grunn at vi advares om å samle oss skatter på jorden (Matt 6,19). 
Jeg synes Ole Paus maler et veldig godt bilde på dette: «Vi har alt. 
Men det er også alt vi har». Det er lettere å være takknemlig for 
det man har når man har lite, og lett å glemme å være takknemlig 
når man har det (litt for) godt. Kanskje nettopp derfor kan vi ikke 
tjene både Gud og mammon. Det at den gyldne middelvei er det 
beste for oss finner vi også belegg for i Salomos ordspråk, kapittel 
30, vers 8-9, her også med en god forklaring: 

Hold falskhet og løgn langt borte fra meg!     
Gjør meg verken fattig eller rik, 
men la meg få den maten jeg trenger.        
Ellers kunne jeg bli så mett 
at jeg fornektet deg og sa: 
«Hvem er Herren?» 
eller bli så fattig at jeg stjal 
og krenket min Guds navn.

Den gode vei  
Søndagens prekentekst er den kjente passasjen hvor Jesus 
besøker Marta og Maria. Marta er travelt opptatt med alt som skal 
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stelles i stand, mens Maria setter seg hos Jesus for å høre hva han 
har å si. Når Marta kommenterer at hun blir alene om alt som må 
gjøres, svarer Jesus at Maria har valgt den gode del, og at den ikke 
skal tas fra henne.

Vi får ikke vite så mye om konteksten her. Denne fortellingen 
står nærmest som en innskutt setning mellom liknelsen om 
den barmhjertige Samaritan og fortellingen om at Jesus lærer 
disiplene å be. Setningen «Marta var travelt opptatt med alt 
som skulle stelles i stand» vitner dog om at det kanskje er mer 
enn dagligdags husstell Marta holder på med. Kanskje venter de 
mange gjester? Det forklarer i så fall hvorfor hun stresser med 
det som må gjøres i stand. Hvis det er tilfelle, kan man jo skjønne 
Martas spørsmål. Kanskje blir hun litt irritert når Jesus sier at 
Maria har valgt den gode vei. Det er lett å se for seg at også Marta 
har lyst til å høre hva han har å si, men at hun føler på at hun må 
prioritere det vekk. 

Kunsten å lytte 
En rød tråd i søndagens tekster er å lytte til Herrens ord. I 
kollektbønnen for denne søndagen ber vi «Lær oss å lytte til dine 
ord så vi blir rike på innsikt og kjærlighet». Denne setningen 
oppsummerer tekstene på en god måte. Jeg tror at dersom vi 
klarer å være mer til stede i livet, er vi mer mottakelige til å ta 
imot Herrens ord. Det å være mer til stede tror jeg er en gevinst 
i seg selv også. Jesus sier at Maria har valgt den gode vei. Hun 
har valgt å sette seg ned og lytte til hva han har å si. Marta kunne 
sikkert alltids få med seg hva Jesus hadde å si samtidig som hun 
ryddet, men bare med et halvt øre. Det å lytte krever at vi er til 
stede også mentalt.

Det å lytte kan være en krevende øvelse. Det å virkelig lytte krever 
å være koblet på og å være til stede. Vi mennesker har en tendens 
til ofte å se oss blind på oppgaver vi skulle ha gjort. Kanskje 
nettopp derfor trenger vi disse tekstene som en påminnelse om at 
vi må huske å løfte blikket og se situasjoner i et videre perspektiv. 
Dalai Lama ble en gang spurt om hva som overrasker ham mest 
ved menneskeheten. Han skal ha svart som følger: «Menneskene 
selv – for de ofrer sin helse for å tjene penger. Deretter ofrer de 
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pengene for å gjenvinne helsen. Og så er de så bekymret for sin 
framtid, at de ikke nyter sin nåtid. Det resulterer i at de verken 
lever i nuet eller i fremtiden. Menneskene lever som om de aldri 
kommer til å dø, og så dør de, uten virkelig å ha levd.». 

Vi her i nord har aldri hatt så mye fritid som det vi har nå. Likevel 
sliter påfallende mange med stress, tidsklemme og det å få 
hverdagen til å gå opp. Det er til dels en forventning i samfunnet 
vårt om at den ledige tiden vår skal fylles med ulike aktiviteter. 
Tiden til å stoppe opp og la tankene fly forsvinner. Vi er også blitt 
vant til å bli underholdt hele tiden, så tid som kunne vært brukt 
til å reflektere over livets små og store spørsmål fylles også opp 
av andre ting. Selv en kort busstur brukes av de fleste til andre 
ting enn å stirre ut av vinduet og la tankene fly. Vi sitter helst med 
nesa ned i hver vår skjerm og scroller gjennom nyheter og mer 
eller mindre sosiale medier - gjerne akkompagnert av musikk eller 
en podcast på øret. Vi er så og si aldri helt avkoblet og dermed er 
vi heller aldri helt påkoblet. Nettopp derfor jeg tror vi har godt 
av å tvinges til å bryte dette mønsteret. For å kunne være mer til 
stede i egne liv. 

Det å være til stede og lytte er også en gave til våre med-
mennesker. Det noe dypt menneskelig i å ha behov for å bli lyttet 
til. Det er når vi blir sett og hørt av andre at vårt eget selv blir 
bekreftet. Når Jesus ber oss lytte til ham, og samtidig sier at det 
vi gjør mot «en av disse mine minste» gjør vi også mot ham, kan 
man argumentere for at det å lytte til noen som trenger det er 
være en måte å lytte til Gud. Ved å elske vår neste som oss selv 
kan vi alle være et kongedømme blant prester og et hellig folk.

Salmeforslag
742 – Høyr den bodskapen som vi forkynner
295 – Skaperens stemme høres en morgen
717 – Kjære Gud bår eg bed
483 – Nada te turbe (Ha ingen uro)
712 – Himmelens Gud du har skapt oss
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     16. søndag i treenighetstiden 
     12. september 2021

     Salme 13,2–6       Hvor lenge, Herre?
     1 Pet 4,12–19        Når en kristen lider 
     Matt 5,10–12        Salige er de som blir forfulgt

Samandrag av tekstane
Søndagens preiketekst (Matt 5,10-12) er den siste av 
sæleprisingane. Desse 12 versa som startar Bergpreika, har 
ei djupn vi ikkje klarar å lodda og som teologar har diskutert 
gjennom hundreåra. I søndagens tekst møter vi Jesu sterke 
lovnad til dei som vert håna, spotta og forfølgde for hans skuld.

Peters første brev, tillagt apostelen som sjølv blei martyr i Roma, 
truleg skrive av ein krins som kjende han, er adressert til utsette 
og hardt prøvde kristne i Vesleasia. Lidingane deira vert tolka 
som at enden og dommen snart er nær. Dei vert formana til å 
tola lidingane, slik Jesus Kristus gjorde det, og gjennom gode 
gjerningar vinna andre.

Salmisten (Salme 13,2-6) kjenner seg gløymd av Herren, han 
ropar om hjelp i møte med fienden – og vel å setja si lit til Herrens 
miskunn og frelse.

I møte med fengsel og terroristar
Hausten 2010 spela den pakistanske ministeren for minoritetar, 
Shahbaz Bhatti, inn ei sterk helsing. Den skulle liggja klar dersom 
han skulle verta drepen av Taliban. Han visste at dei stod han 
etter livet.
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Den uredde kristne politikaren hadde ope støtta den blasfemi-
dømde kristne kvinna Asia Bibi og ropt ut protesten mot 
pakistansk blasfemilovgjeving.

Han las inn denne programfråsegna og vedkjenninga: «Taliban 
trugar meg. Men eg ønskjer å fortelja at eg trur på Jesus Kristus, 
som har gjeve livet for oss. Eg veit kva krossen tyder, og eg følgjer 
krossen. Eg er klar til å døy for ei sak. Eg lever for samfunnet mitt 
og for dei lidande, og eg vil døy for å forsvara rettane deira.»

I januar 2011 vart Salman Taseer, muslimsk guvernør i Punjab-
provinsen, skoten og drepen av islamske ekstremistar. Han hadde 
stått saman med Bhatti og støtta Asia Bibi. Det var Bhatti som 
kom til fengselet til henne med bodskapen om at venen Taseer var 
teken av dage.

Bhatti ville halda motet oppe hos Asia Bibi, at ho ein dag skulle bli 
fri. Det skulle ta enno ni år.

Blasfemilova rammar mange kristne, men også andre. Den er eit 
effektivt middel når ekstremistar vil få folk av vegen, same kva 
årsaka er. Ein rein bløff av ei blasfemiskulding er nok til å senda 
eit menneske i fengsel, somme med dødsdom. Ingen er avretta 
så langt. Men det tek årevis og eit øydelagt liv å koma ut. Og 
dei som ikkje får ein trygg gøymestad, kan bli tekne av dage av 
ekstremistar som gladeleg tek blasfemilova i eigne hender.

Den 2. mars vart Shahbaz Bhatti drepen i bilen av minst åtte skot. 
Han hadde fullført mottoet han starta gjerninga med: «Eg lever 
for religionsfridom. Eg er klar til å døy for den saka.»

No var han teken av dage.

«I framand land» 
Eg grip meg i å tenkja på Pakistans kristne minoritet og Shahbaz 
Bhatti når eg les tekstane for denne søndagen. Dei kristne 
kyrkjelydane i Vesleasia som fekk Peters første brev, var eit 
heilagt folk «i framand land». Dei levde i ein sosialt utsett 
posisjon, mange av dei var slavar.
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Pakistans kristne lever også i «framand land». Deira eiga 
heimland er islamisert, alle som ikkje er sunni-muslimar, er 
pressa og trakasserte. Dei kan bli utsette for vald. Ikkje av den 
jamne muslim, men av eit stort mindretal islamistar som har 
lovverk å bruka til sitt føremål mot alle som ikkje har «rett tru».

Dei kristne er fattige. Mange bur i det vi nærast kan kalla ghettoar 
og har dårlege jobbar i kloakk og glovarme mursteinsfabrikkar. 
Mange kristne jenter og hindujenter vert bortførte, tvangs-
konverterte til islam og tvangsgifta med muslimske menn, til 
slavearbeid i heimane til kidnapparane.

Eg veit ikkje korleis kristne i bydelen – eller ghettoen – Joseph 
Colony i storbyen Lahore les Peters første brev. Dei lever ikkje 
i den same trua på at enden er nær og at det gjeld å halda ut. 
Men mange undrar seg kanskje ikkje over «den eldprøva dei må 
gjennom».

Over 100 hus vart brende ned i mars 2013. Rasande ekstremistar 
sette fyr etter ein påstand om at ein kristen hadde gjort seg 
ansvarleg for blasfemi. I 2015 vart over 20 drepne då terroristar 
angreip to kyrkjer – heldigvis vart dei stogga på vegen inn i 
kyrkjeromma. Påskedag i 2016 kom eit nytt sjølvmordsåtak, retta 
mot kristne, men med flest muslimske offer.

Eg kjenner teksten som ei helsing til kristne i Josephs Colony og 
Youhanabad, til menneske som kan kjenna seg gløymde, som til 
liks med salmisten ropar om hjelp i møte med fienden.

Eg tek ikkje teksten som eit krav om å gleda seg over lidingane, 
men likevel ein lovnad om at dei jubla av glede når han 
openberrar seg i sin herlegdom.

Shahbaz Bhatti stod opp for dei utstøytte. Vi i Stefanusalliansen 
støttar ein partnar som skaffa advokat, mat eller husrom. Og ved å 
kjempa for rettane politisk.

Historia tek oss rett inn i Bergpreika. Kva er det Jesus vil seia med 
orda: «Sæle dei som blir forfølgde for rettferd skuld, himmelriket 
er deira»?
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Guds blikk 
Eg går ikkje inn i alle diskusjonane om sæleprisingane. Eg vel 
derimot å stoppa ved eit par moment for å sjå korleis vi kan ta ei 
sæleprising til oss som inspirasjon og rettleiing, utan å tru at vi er 
i stand til å lodda den fulle djupna av orda.

Ordet sæl – eller på bokmål: salig – kan ikkje omsetjast med 
lukkeleg – i den meininga vi gjev ordet. For mange vil det 
sjølvsagt gje meining å kjempa for rettferd. Men lukke er ein 
subjektiv tilstand. Jesus snakkar ikkje om kjensler. Han fortel 
korleis Gud ser på dei som hungrar og tørstar etter rettferd, dei 
miskunnsame, dei som vert forfølgde for rettferd skuld.

Jesus viser djup medkjensle med menneske. Og på den andre sida 
har han augo vendt mot Guds rike. For å seia det med John Stott: 
Dei åtte kvalitetane Jesus dreg fram i sæle-prisingane, er plikter 
og velsigningar som tilkjem det å vera borgar av Guds rike. Dei 
sæle eig himmelriket og skal arva jorda. 

Jesu ord kan ikkje brukast verken til å lovprisa fattigdom eller 
oppsøke martyrium.

Kristne forstår tekstane ulikt. Somme går langt i å seia at 
forfølging skal vera eit kjenneteikn uansett. Det kan bli unødige 
konfrontasjonar med familie, lokalsamfunn og styresmakter og 
ei altfor tidleg avslutta teneste. Somme konvertittar kan raskt gå 
i den fella, dersom dei ikkje opptrer med den kløkt Jesus i andre 
bibeltekstar bad læresveinane bruka.

Før Jesus i sæleprisingane kom til dei forfølgde, prisa han sæle 
dei miskunnsame. Og den nest siste sæleprisinga er denne: «Sæle 
dei som skaper fred, dei skal kallast Guds barn.»

Vi skal skapa fred. Men så vil det vera nokon som det er uråd å 
skapa fred med, same kor hardt ein prøver. Nokon vil uansett bli 
håna, spotta og forfølgja. Dei spottar ikkje for folks svake sider. 
Som John Stott skriv i boka «Bergprekenen» spottar og hånar 
dei fordi dei finn den rettferda Jesu disiplar hungrar og tørstar 
etter, usmakeleg. Dei har forkasta den Kristus vi søkjer å følgja. 
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Forfølging er ein samanstøyt mellom verdisystem som ikkje let 
seg sameina.

Ved slik motstand skal vi ikkje gjera gjengjeld, ikkje furta eller 
bita tennene saman eller lata som vi nyt det, skriv Stott. Det 
vi skal, er dette: «Gled dykk og jubla, for stor er løna dykkar i 
himmelen.» 
 
Shahbaz Bhatti starta som ein lokal katolsk aktivist. Han drog til 
små kristne samfunn som ekstremistar truga på livet. Han kalla til 
forbøn og sat ved deira side.

At Jesus ikkje ville kronast til konge, men peika på Guds rike, er 
ikkje eit hinder for at vi kan ta verv i kampen for rettferd. Bhatti 
blei minister, den einaste kristne i den pakistanske regjeringa. 
Han søkte samarbeid med muslimar – for å skapa fred og rettferd 
for dei utstøytte. 

Men så var det ekstremistar som Bhatti ikkje kunne skapa fred 
med. Og dette har skjedd før: «Slik forfølgde dei òg profetane før 
dykk.»

Klar til fengsel i Kina 
Pastor Wang Yi leia den store, uregistrerte kyrkja Early Rain i 
Chengdu i Kina – heilt til han blei arrestert i ein stor razzia mot 
kyrkja like før jul i 2018. I desember 2019 blei han dømt til ni års 
fengsel – for å ha «oppmoda til undergraving av statsmakta».

Pastor Wang hadde kritisert forfølging både av uigurar, 
menneskerettsaktivistar og kyrkjer. Også han visste han at han 
ein dag kunne eller ville bli hardhendt stogga.

Pastor Wang skreiv difor sitt testamente: «Mi erklæring om 
trufast ulydnad». Teksten blei ferdig 4. oktober 2018, knapt to 
månader før razziaen mot kyrkja og arrestasjonen. Den skulle 
publiserast dersom pastoren blei arrestert i meir enn 48 timar.

Der fastslo pastor Wang at oppgåva hans ikkje var å «endra 
sosiale og politiske institusjonar». Han godtok at Gud hadde 
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tillate kommunistpartiet å styra Kina for ein periode. Han ville 
difor «med glede innordna seg» under regimet og lova.

Men samstundes var pastoren tindrande klar. Han hadde ut 
frå Bibelen ei heilt anna forståing av kva rettferdig orden og 
godt styre er. Han skreiv at han var fylt med «sinne og avsky» i 
møte med forfølginga av kyrkja og i møte med «vondskapen i at 
menneske vert fråtekne trusfridom og samvitsfridom».

«Eg trur fast at Kristus har kalla meg til å utføra trufast ulydnad.» 
Han ville gjera dette med fredelege middel.

Lyda Gud, ikkje menneske 
Pastor Wang ville lyda Gud og ikkje menneske – og overlata til 
Gud kvifor han har lete kommunistpartiet styra og kor lenge. 
Wang skreiv at han ikkje frykta nokon. For Bibelen lærer at Gud 
etablerer styresmakter som skal slå til mot dei som gjer vondt, 
ikkje dei som gjer godt, skreiv han og la til: «Om dei som trur på 
Jesus ikkje gjer noko galt, så skal dei ikkje frykta mørke makter.» 

Dette var som henta rett ut frå Peters første brev: «Sjå berre til 
at ingen av dykk må lida straff som mordar, tjuv eller ugjernings-
mann, eller for å ha blanda seg opp i sakene til andre. Men 
lid nokon fordi han er ein kristen, skal han ikkje skjemmast, men 
prisa Gud for dette namnet.»

Wang fastslo at dei som kom til å avhøyra han, ein dag ville bli 
avhøyrde av Kristus. Ved den tanken kjende han sorg og med-
kjensle. Eller for igjen å henta inn att brevet frå Peter: «Er det 
vanskeleg for den rettferdige å bli frelst, korleis skal det då gå med 
den ugudelege og syndaren?» Men han ville med glede gå i fengsel 
dersom det kunne hjelpa dei som ville fengsla han, til å nærma 
seg evangeliet.

Kallet hans var å visa vegen til Jesus: «Jesus er Kristus, sonen av 
den evige, levande Gud. Han døydde for syndarar og stod opp til 
liv for oss. (...) Eg er tenaren hans, og vert fengsla på grunn av det. 
Saktmodig vil eg stå imot dei som motset seg Gud, og eg vil med 
glede bryta alle lovene som bryt Guds lov.»
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Jesu ord slå imot oss: «Sæle er dei som blir forfølgde for rettferd 
skuld, himmelriket er deira.»

Ord til alle 
Eg har valt å henta fram vedkjenningane til to modige menn. 
Men sæleprisingane er ikkje ord berre til dei mest modige. 
Dei er til alle som vil vera borgarar av Guds rike. Vi skal vera 
miskunnsame. Vi skal søkja fred. Men vi skal ikkje vera overraska 
dersom vi møter motstand. Fred er ikkje det same som allmenn 
popularitet. Sæleprisingane viser eit verdisystem som bryt med 
mykje i den moderne verda.

Men alle står ikkje på den same posten. Vi har ikkje den same 
krossen å ta opp. Nokre blir martyrar. Dei fleste skal vera disiplar 
på andre måtar – for miskunn og fred, men også i motstand.

Men vi alle skal prøva å trengja inn i sæleprisingane for å forstå 
kva det tyder å vera Jesu disippel. Det inneber også å stå opp 
for dei som verkeleg kjenner forfølginga. Ein Jesu disippel kan 
gleda seg, ikkje over verdsleg lukke, men over den store løna i 
himmelen.

Salmeforslag
81 b – Du, de forfulgtes Gud
479 – Fordi han kom og var som morgenrøden
738 – Noen må våke i verdens natt
Evt. også 536 – Guds menighet er jordens største under

  





127Harald Frøvoll Torgauten
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     17. søndag i treenighetstiden  
     19. september 2021

     1 Kong 17,17–24       Elia vekker opp enkens sønn
     1 Kor 15,35–45         Det står opp en åndelig kropp
     Luk 7,11–17             Jesus vekker opp enkens sønn

Liv og død i Nain
17. søndag i treenighetstiden er en dag hvor alle tre tekstrekkene 
preges av fortellinger om mennesker som var døde, men som 
ved Guds inngripen blir levende igjen. Dette er høstens opp-
standelsessøndag. Naturen rundt oss i en overgang fra grødefasen 
til dødsfasen, og vi får fordype oss i episoder hvor Gud reverserer 
det som er naturens orden for noen mennesker, i noen helt 
spesielle situasjoner. Hva slags oppstandelser er egentlig dette, og 
hvordan kan man preke over dem?

Kristentroens sentrum og absolutte hovedsak er Jesu opp-
standelse fra de døde. På påskedag står Jesus opp, etter å ha 
overvunnet døden. Hele poenget med denne hendelsen er at den 
er enestående. Ingen andre enn Jesus Kristus, Gud av Gud, lys 
av lys, født av Faderen før alle tider, kunne gjennomgå denne 
døden og denne oppstandelsen. Kun Kristus er herre over døden. 
Samtidig som Kristushendelsen er unik, så er den altomfattende 
og verdenstransformerende, slik at hendelser som ikke er denne, 
likevel blir en del av denne. Gjennom linsen Kristushendelsen gir 
kan andre hendelser forstås, enten som en avglans, et frampek, et 
ekko, eller lignelse.
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Noen bibelske fenomener blir, i alle fall i en kirkelig lesning, 
uunngåelig trukket mot det sentrum Kirken mener skriften har. 
Fortellinger om mat og drikke, måltid og gjestebud dras mot 
eukaristien. Uunngåelig. Alle omne trium perfectum, alt som 
kommer tre og tre, dras mot treenigheten. Og alle hendelser hvor 
døde blir levende dras mot Jesu egen død og oppstandelse.

Både før og etter evangelienes fortelling om Jesu oppstandelse 
får vi høre om hendelser som ligner på Jesu oppstandelse på 
den måten at mennesker som har vært døde blir levende. Disse 
hendelsene er samtidig ulike fordi de som ikke lenger er døde ikke 
har gjennomgått noen fundamental transformasjon, men heller 
rykkes tilbake til livet.  

På 17. søndag i treenighetstiden får vi to av disse fortellingene. 
Lesningen fra det gamle testamentet er fra 1 Kong 17,17–24, hvor 
profeten Elia vekker opp en enkes sønn. Og ikke hvilken som 
helst enke, for det er nemlig enken som nettopp har blitt berget 
fordi melkrukken ikke ble tom, og heller ikke oljemuggen. Det 
er virkelig kort mellom de dramatiske høydepunktene i denne 
fortellingen. Her reddes hun fra sultedøden, bare for å oppleve at 
sønnen dør kort tid etter. Både enkens og Elias egen desperasjon 
synes å hente næring fra dette faktum. Det er som om profeten 
anklager sin Gud: «Hva er dette for noe tull, Gud? Hva slags 
meningsløs pedagogikk skulle ligge i dette?» Og Elias desperate 
bønn blir besvart. Sønnen blir levende, og Elias status som 
gudsmann bekreftes og forsterkes.

Evangelietekstens fortelling er et ekko av GT-fortellingen. Jesus 
berøres dypt av den sorgen og fortvilelsen han tilsynelatende 
tilfeldig havner midt oppe i. I versene rett før er det den romerske 
offiserens bønn og tro som er den virksomme kapitalen for at 
underet skjer, hvor hans tjener blir frisk. Her i Nain er krisen så 
total, at ingen en gang kommer på tanken å be denne personen 
som plutselig befinner seg i gravfølget om å gjøre det hele ugjort. 
Jesus gjør det ugjort, han får inderlig medfølelse med henne, og 
ber gutten stå opp – og gutten står opp.



12917. søndag i treenighetstiden

Når et menneske dør etableres en ny virkelighet. For enkene, 
både den Elia møter og den Jesus møter, er den nye virkeligheten 
uutholdelig. Det rekker ikke med trøst. Jesus blir grepet av 
inderlig medfølelse, og fikser problemet. Krisen for de to enkene 
er så total, at trøst ikke rekker til – dette ville falt til jorden – 
fordi både profeten og frelseren hadde makt til å gjøre noe med 
situasjonen. De gjenoppretter en virkelighet som hadde vært, men 
som nå var tapt. I et kosmologisk perspektiv kanskje et plaster på 
såret, verden var ikke fundamentalt forandret med dette. I likhet 
med Lasarus ville de dø igjen. Men for enkene så betyr det alt. 
Hos Elia finner vi desperasjon, kanskje også sinne – og hos Jesus 
finner vi den inderlige medfølelsen. 

Når jeg leser tekster som denne i prekenforberedelsesøyemed 
foregår det prosesser på flere nivåer. Jeg vil tro jeg ikke er alene 
om dette. Fortellingene skal fortolkes teologisk på forsvarlig vis, 
samtidig som det berører egne erfaringer. Om ikke vi alle har 
vært i enkens totale krise, så vil noen med en lignende erfaring 
sitte i kirkebenken. Og så vil de fleste av oss ha opplevd dødsfall 
hvor vi ønsker at Jesus ser hvor hårreisende urettferdig dette er, 
og nådefullt gjenopprette livet slik det var. Hva for sjelesørgerisk 
verdi har da denne teksten? Er det umusikalsk på samme måte 
som å fortelle egne opplevelser av å ha hatt englevakt i trafikken, 
til en som nettopp har mistet en av sine i en bilulykke? 

Det er vondt at det er unntaket, og ikke regelen vi leser om her, 
men det er godt at det skjedde denne gangen. Om ikke en tapt 
virkelighet gjenopprettes for oss i vår sorg, så er Jesu inderlige 
medfølelse noe vi kan forholde oss til. Lukas’ beretning om 
hvordan Jesus vekker opp enkens sønn er en fortelling om 
bunnløs fortvilelse, inderlig medfølelse og en opprettelse av en 
slags nådetid, hvor livets knallharde lov settes på vent. 

Samtidig er det en fortelling som skal plassere Jesus for folkene 
i Nain, for Lukasevangeliets første lesere og for oss. Det er en 
hendelse som peker tilbake til Elia som gjør det samme, eller også 
Elisja i 2. Kongebok 4. Det setter Jesus inn i samme 
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tradisjon som profetene. Han er tegnet, det ultimate tegnet, 
på at Herren igjen gjester sitt folk, setter normaliteten til side, 
gjør verden uforutsigbar og håpefull. Men det er Jerusalem som 
er fullendelsen av Jesu virke, og ikke Nain. Jesus selv, som nå 
gripes av medfølelse, skal snart være den sønnen som bæres 
ut, ikke av Nain, men av Jerusalem. Maria, Jesu mor, vil ta den 
sørgende enkens plass. Dermed tjener denne fortellingen også 
som en typologi, som belyser ulike aspekt ved Jesu egen død og 
oppstandelse. 

Det er naturlig å ønske døden ugjort, og så langt har jeg tatt for 
gitt at det at døde mennesker blir levende er en god ting. Det at 
våre kjære som dør skal bli levende igjen representerer kanskje et 
menneskelig ur-håp, men at dødens grense krysses fra den andre 
siden representerer samtidig en ur-frykt. Det er helt tydelig at det 
som skjer i disse fortellingene ikke er noe spøkeri àla trollkvinnen 
i Endor, som på ordre fra Kong Saul maner frem profeten Samuel. 
Likevel er det noe fundamentalt urovekkende som blandes med 
gleden når noe dødt blir levende. Alle gripes av ærefrykt, kan vi 
lese. 

Jeg vil i den anledning ta en liten litterær referanse. I en passasje 
i De elendige av Victor Hugo skal Jean Valjean smugles ut av et 
kloster hvor han har holdt seg i skjul. En mulighet byr seg: han 
kan smugles ut «forkledd» som et lik, i stedet for en død nonne, 
som imot fransk lov skal begraves i selve klosteret. Vel fremme 
på kirkegården skal hans medsammensvorne, Fauchelevent, som 
har greid å lure vekk graveren, åpne lokket på kisten og få med 
seg Valjean videre på flukten. Men han blir møtt med stillhet 
og lukkede øyne. Planen har slått feil, Valjean har likevel dødd. 
Fauchelevent bryter sammen og trygler Valjean om å komme 
tilbake til livet. Så slår Valjean øynene opp. Men Fauchelevents 
spontane reaksjon er ikke glede:

Å se et lik er skremmende, men å skue en gjenoppstandelse 
er nesten like skremmende. Fauchelevent ble som en sten, 
medtatt og overveldet av denne overfloden av følelser. Han 
visste ikke om han hadde å gjøre med en levende eller en død, 
mens han stirret på Valjean, som stirret tilbake.
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Jeg kunne også ha henvist til disiplenes møte med den opp-
standne Jesus i Lukas 24,37, men litt litterært jåleri får man koste 
på seg. Poenget er uansett, det er ikke gitt at en oppvekking av 
døde uansett alltid vil oppleves som en god ting. Hvor mye vi enn 
kan protestere på noens død, så er døden som fenomen så enormt 
at det kunne være vanskelig å akseptere noen som faktisk kom 
tilbake. Dette har vi som kulturelt fellesskap behandlet i våre 
myter, fra de gamle grekerne og like til Harry Potter (The Tale 
of Three Brothers, for den som vil sjekke det ut). Når de døde 
kommer tilbake til livet er det noe, enten morbid eller bare dypt 
sorgfullt, som ikke er som det skal. 

Det er et forum for samfunn mellom de levende og de døde, 
De helliges samfunn (som vår kirke for øvrig kunne ha godt 
av å fokusere sterkere og mer konkret på, etter skribentens 
mening), men der består det grenseoverskridende i et bønnens og 
tilbedelsens fellesskap i eukaristisk tid. Det er derimot ikke snakk 
om noen new deal av rolle i dette fellesskapet. De levende er her 
og de salige døde er der, om vi enn er i samme menighet. 

Epistelteksten, fra 1 Korinterbrev forteller oss derfor at det er et 
en kvalitativ forskjell på vår kropp i dette livet, og den kropp vi 
skal ha i oppstandelsen. Enkens sønn får tilbake livet i sin egen 
jordiske kropp. Hvilket evangelium er det da i fortellingen om 
Jesus som vekker opp enkens sønn i Nain? Mye dreier seg om 
fastsettelse av Jesu identitet. I neste sekvens kommer Johannes’ 
disipler for å undersøke hvem Jesus er, om han er den som de har 
ventet på. Jesus svarer, og ber dem observere hva som skjer rundt 
ham:

Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde 
står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.

Dette skal bekrefte Jesus som den lovede Messias. Uten noen 
beretning om at døde faktisk står opp, blir kravet om å være 
Messias ubekreftet. Den profetiske matematikken går opp. Det 
er litt som en god stil i skoleverket; man sier hva man skal gjøre, 
gjør det man skal gjøre og bekrefter det man har gjort. Det forblir 
en viss uklarhet i forholdet mellom Jesu oppstandelse fra de døde 
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og den oppvekkelsen som skjer i profetenes tid, i evangeliene og i 
apostlenes gjerninger. Samtidig er det ikke uhørt at «forvarsler» 
på alle tings fullendelse tross alt skjer i en ufullendt verden. De 
fortellingene vi får høre om profeters, disiplers og ikke minst Jesu 
egne oppvekkelser av døde mennesker er ikke oppstandelsen 
selv, akkurat som et måltid mellom venner ikke er det himmelske 
gjestebud – men det klinger likevel sammen med det, peker på 
det – gir oss noe å stole på. Og man skal ikke, mener jeg, fortolke 
vekk disse mødrenes glede over den nådefulle opphevelse av en 
virkelighet som ble for vond. Og at Jesus viser seg som dødens 
herre er et helt fundamentalt tegn på Guds rikes komme. Og Guds 
rike handler om å leve det liv som Kristus gir, både her og nå og 
ved alle tings gjenskapelse.

Salmeforslag
209 – Døden må vike for Gudsrikets krefter 
197 – Deg være ære
162 – Såkorn som dør i jorden
167 – Under krossen stod med tåra
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     18. sundag i treeiningstida   
     26. september 2021

     1 Kong 8,41–43      Når utlendinger ber, må du høre
     Rom 15,25–33        Hedninger har fått del i gavene
     Matt 8,5–13           Offiseren i Kapernaum

«Jesus affirmed a gay couple»
Den 18. sundagen i treeiningstida møter me ein romersk 
centurion som er fortvila fordi eit menneske han elskar ligg lam 
og «har svære plager». Så opprådd er han, at han nedverdigar 
seg til å gå til ein omreisande jødisk mirakelmann for å trygle og 
be om hjelp. Han underkastar seg Jesus som sin kyrios og bed 
han lækje han som i 2011-omsetjinga kallast «tenesteguten min». 
Alle som nokon gong har brukt tid på kristne nettsider retta mot 
lhbt-folk, vil sikkert ha lese artiklar med overskrifter som «Jesus 
heals a soldier's boyfriend» (qspirit.net), «Jesus healed a same-
sex partner» (huffpost.com) eller «Jesus affirmed a gay couple» 
(wouldjesusdiscriminate.org). Dette er basert på at παῖς, i tillegg 
til å tyde ‘tenar’ og ‘son’ (reflektert i dei parallelle versjonane av 
forteljinga i Luk og Joh) kan vera ein ung tenåring som fyller den 
passive rolla i ein pederastisk utnyttingsrelasjon. Det høyrest ikkje 
like romantisk ut når ein seier det sånn, men me som vil lesa eit 
godt bodskap for homofile ut av Bibelens bøker, har gjerne teke 
dei smulane me kan få.

Uansett kven denne guten er, som offiseren er så glad i – Jesus 
må krysse kulturelle grenser for å koma han i møte. Det er lett å 
smile av tanken på at Matteus skulle ha skrive inn «a gay couple» 
i forteljinga si. Men om den jødiske kulturen ikkje såg med 
blide auge på «gay couples», så såg han jo heller ikkje med blide 
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auge på fraternisering med ikkje-jødar! Det offiseren bed Jesus 
om, er noko Jesus ikkje kan gjera utan å gå på akkord med den 
jødiske lova, utan å 'skitne seg til'. Mange kommentarar synest 
å meine at Jesu svar på centurionens spørsmål skal lesast som 
eit irritert spørsmål, tilsvarande den seinare dialogen hans med 
den kanaaneiske kvinna: «Meiner du verkeleg at eg skal koma og 
lækja han?!»

Jesus forstår seg sjølv som send til «dei bortkomne sauene i 
Israels hus» på dette punktet i narrativet. Han har slege seg 
ned i Kapernaum, «i Sebulons og Naftalis land», i oppfylling 
av ein Jesajaprofeti. (Matt 4,13-16) og for å ta Davids rike i 
eige som Davids son, Israels Messias. Når han sender lære-
sveinane ut for å forkynne og lækje i kap. 10 er det eksplisitt 
ikkje «til heidningane». (Etter oppstoda er det annleis, jf. 
misjonsbefalinga). Likevel endar møtet med den heidenske 
offiseren som det gjer. Guten «vart frisk i same stunda». Kva har 
skjedd?

1 Kong 8: Ei frelseshistorie av kvardagar
Me tek eit steg attover: Første lesetekst er henta frå den lange 
bøna som Salomo held ved innviinga av Tempelet i 1 Kong 8,23-
53. Eg vil bruke litt tid på konteksten til det bøneutdraget som 
leksjonariet set opp. Som ein kunne forvente ved eit så festleg 
høve, er ikkje orda til Salomo heilt fri for triumfalisme. (Like 
lite som når me i Dnk tek i bruk ein ny handicapinngang eller 
parkeringsplass). Tempelet er eit uttrykk for at Gud har «skilt 
[Israel] ut som [sin] eigedom frå alle folkeslag på jorda» (v. 53). 
Hjå dette utvalde folket har Gud no fått «ein staseleg bustad, ein 
stad der [han] kan bu i all tid» (v. 12).

Salomo kjem med sju petisjonar som saman skal representere 
breidda av det tilveret som tempelet skal eksistere innanfor. 
Her ser me snart kor overflatiske dei få tilløpa til «tempel-
triumfalisme» faktisk var. Kongen har få illusjonar om menneske-
naturen. Liva til israelittane vil framleis vera fulle både av smålege 
synder (v. 31) og banale motgangar (v. 35), sjølv om dei har eit 
tempel å gå til. Frelseshistoria er reell historie, d.v.s.: ei lang 
rekkje med kvardagar.
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Og ikkje nok med det: Det vil til og med kunne koma umoglege, 
livsknusande katastrofar som den som blir mana fram i den 
sjuande og siste bøna (v. 46ff). Her høyrer me om eit folk som 
syndar så kraftig at Gud «gjev dei i fiendens hand, som fører dei i 
fangenskap, til fiendelandet». Bøna snakkar ikkje lenger om folk 
som bed i tempelet, men vende mot tempelet. Salomo gjer bøna åt 
etterkomarane sine til si eiga: Før dei tilbake til det landet du gav 
fedrane deira (v. 34)!

Det forvitnelege med heile denne teksten er at han har funne sin 
endelege form i eksilet. Salomo står eigentleg og bed om at Gud 
må halde auga sine opne dag og natt (v. 29) over eit tempel som 
ikkje lenger finst. Han innviar ein gudsbustad som Gud allereie 
har flykta frå. Grunnen til at han kan gjera det, er at denne 
frelseshistoria av meir eller mindre kjipe kvardager er spent opp 
innafor ei ramme. Den ramma er Guds pakt og løfte: David i v. 
15f; Moses i v. 51f. Sjølv når Gud forlet folket sitt, held dei på 
paradoksalt vis fram med å vera hans «folk og eigedom», som 
han «førte ut frå Egypt, midt ut av smelteomnen» (v. 51). Sjølv 
i fangenskapet vil Gud høyre folket når det vender om til han 
av heile sitt hjarte. Og sjølv på vigslingsdagen til tempelet held 
han fram med å vera ein Gud som ikkje kan sperrast inne i noko 
byggverk. Sjå, himmelen og himlars himmel kan ikkje rømma 
deg, langt mindre dette huset som eg har bygd! (v. 27).

Ettertanken: Heidningane
Midt inne i den lange frelseshistoria, som ein slengmerknad eller 
ein ettertanke (bøn nr. 5 av 7), finn me dagens lesetekst, om dei 
«framande, som ikkje høyrer til Israel, folket ditt». Sjølv for dei 
vil tempelet kunne vera ein port opp til himmelen, seier Salomo. 
Det er ikkje rart, for dei framande er alltid med som ein tynn 
undertråd i den veldige vevnaden som er historia om Gudsfolket. 
Dei er der alt i løftet til Abraham: I deg skal alle slekter på jorda 
velsignast. Utvelginga av den eine mannen, det eine folket i Gen 
12 er svaret på det som er heile menneskeslekta sine problem, 
slik det har vorte framstilt i Gen 1-11. Me ser det i ein forbløffande 
tekst som Jes 19, kor profeten ser for seg at det skal koma ein dag 
kor egyptarane fær sin exodus; Herren «skal fria dei ut» og kalle 
dei «mitt folk». Ein ser det i dei framande kvinnene som snik seg 
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inn i Jesu ættetavle i Matt 1. Og sjølvsagt i profetane sine visjonar 
av alle dei som skal koma «frå aust og frå vest». Ein dag skal 
«alle folkeslag strøyme» til Sion (Jes 2,2). Dei skal samle seg, og 
Herren skal gjera i stand eit festmåltid av feite rettar og gammal, 
klåra vin «for alle folk» (Jes 25,8).

Møtet med den romerske centurionen i Matt 8 fær Jesus til 
å minnast desse profetiane. Kommentarane meiner gjerne at 
poenget med historia skal vera at offiseren har så mykje tru. Men 
ein kan vel like gjerne gjera det til at han har mykje kjærleik. Han 
kjem ikkje til Jesus fordi han tenkjer eller meiner ting om kven 
Jesus er; han kjem fordi han er frå seg og nøyddt til å gjera noko. 
Det er ein visdom i dei lettvinte «Jesus officiated a gay wedding»-
artiklane trass alt. Dei har sett noko vesentleg: Offiseren hadde 
ikkje gjort dette for kven som helst. Han gjer noko for ein av desse 
minste, ut frå ein djup kjærleik – og det er det som skal til, nett 
som i Matt 25. Utan å vita det har mannen treft eit svakt punkt 
i Guds murar. Forsvarsverka til Jesus dett i hop og ein romar 
som eigentleg skulle vore utestengd, ramlar inn i Gudsriket. «Og 
tenesteguten vart frisk i same stunda».

Samstundes kjem Jesus aldri inn under centurionens tak. Han 
‘skitnar’ seg ikkje til – enno. Han lækjer først ein jøde innanfor 
lova (8,1-4) – og rører ved han, sjølv om han er spedalsk. Sidan 
lækjer han nokon innanfor flokken av læresveinar (svigermora 
til Peter, 8,14-17). Henne òg tek han på, og han kjem inn under 
taket hennar. Enno er det berre som ein ettertanke, i midten, at 
heidningane fær del i dette – via ein type 'fjernhealing'. Men det 
er inga tvil om at noko stort og uoverskueleg er i ferd med å skje. 
Den nåden som Jesus bèr inn i verda, til «Sebulons og Naftalis 
land» held på å 'skvulpe over'.

«Herre, eg er ikkje verdig»
Sidan fær jo heidningane full del i løftet til jødane. Alle folkeslag 
skal gjerast til disiplar av den oppstadne. Opp gjennom hundreåra 
har mange (dei fleste) kristne meint at heidningane har overteke 
løftet fullstendig. Jesus seier jo at «borna av riket skal kastast ut 
i mørkret utanfor». Etter at Jesus har rivd ned tempelet på tre 
dagar og erstatta det med sin lekam, er det me som står i fare for 



13718. sundag i treeiningstida

å bli litt ‘tempeltriumfalistiske’, nett som Salomo. Eg trur faren 
for sjåvinistisk erstatningsteologi er temmeleg liten i dagens Dnk. 
Hjå meg sjølv er freistinga meir ein lunken universalisme kor eg 
kneler i kyrkja og tenkjer at det eigentleg er rett og rimeleg at eg 
fær vera der. Kvifor ikkje? Syner ikkje 1 Kong 8 at me eigentleg 
berre kunne stige inn i tempelet heile tida? At Gud høyrte oss 
heile tida?

Paulus seier det motsette i den andre leseteksten, frå Romer-
brevet. Grunnen til at han er så oppteken av denne innsamlinga 
til kyrkjelyden i Jerusalem, er at dei heidningekristne skuldar 
«borna av riket» alt. Me har – utan å fortene det – fått del i 
åndelege gåver som tilhøyrer andre. Den innsamla gåva skal vera 
eit teikn på at me står i gjeld. Om dei jødekristne tek imot, vil 
det samstundes vera ei anerkjenning av dei heidningekristne, av 
at me alle har del i det same eskatologiske gudsfolket. Paulus er 
tydelegvis langt frå sikker på at gåva vil bli akseptert. Kyrkjelyden 
i Roma må setje alle bønekrefter inn på at «dei heilage i 
Jerusalem» skal sjå med velvilje på gåva. Det er heile Pauli 
livsprosjekt som står på spel, heile heidningemisjonen. B. Byrne 
meiner at den påfallande togna rundt denne innsamlinga i Acta 
er eit indisium på at dei verste aningane til Paulus kan ha gått i 
oppfylling. Dei heilage i Jerusalem ville ikkje ha noka gåve. Dei 
brydde seg ikkje om å vera eitt, samla eskatologisk gudsfolk.

Adgang til Gudsriket er inga sjølvfølge. Frelsa er inga sjølvfølge. 
Matteus skriv neppe om noko «gay couple», men kunne like 
gjerne ha gjort det. Det som faktisk skjer, er ikkje noko mindre 
rart eller uventa. Det kanskje finaste med den romersk-katolske 
messa tykkjer eg er når heile kyrkelyden kneler før kommunionen, 
og i kor gjer centurionens ord til sine: «Herre, eg er ikkje verdig 
at du kjem inn under mitt tak, men sei berre eitt ord, så blir 
sjela mi lækt». Me står der, like mykje framande barbarar som 
dei som kom frå andre land og våga seg inn i Salomos tempel, 
med fillete klede og fillete sjeler og fillete liv. Jesu irriterte 
spørsmål kan gjerne klinge med i bakgrunnen enda: «Meiner du 
verkeleg at eg skal koma?!» Jungmann fortel at me finn formlar 
med utgangspunkt i offiseren sine ord i messebøker attende til 
900-talet. Så sterkt knytt er dei til kommunionen at dei går att 
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ikkje berre i vestlege liturgiar, men òg i etiopiske og bysantinske. 
Han siterer ein bysantinsk («semiliturgisk») kommunionsbøn 
som han har omsett, som eg tykkjer er heilt nydeleg:
 

O Lord, I am not worthy that Thou shouldst enter beneath the 
unclean roof of my soul, but as Thou wert pleased in the cave 
to lie in the manger for senseless beasts, and as thou didst 
receive the sinner who, stained even as I, approached Thee 
in the house of Simon the Leper, so too come into the manger 
of my senseless soul and enter my soiled body, this body of 
death and full of leprosy. And as Thou didst not despise the 
unclean mouth of the sinner who kissed thy stainless feet, so 
do not despise me, my Lord and my God, me a poor sinner, 
but in thy goodness and love for mankind make me worthy to 
partake of thy body and blood.

Dom og lovnad
Det er ikkje «rett og rimeleg» at me fær koma og bli lemer på hans 
lekam. Det er djupt urettvist. Det er skir nåde. Han kom ikkje 
inn under centurionens tak; tida var – av ein eller annan grunn 
– enno ikkje mogen. Men han kjem til oss. Han kjem og slår opp 
teltet sitt i vår røyndom. Gjer oss til levande tabernakel. Rører ved 
oss, ved det inste i oss. 

Kva gjer me med dei iskalde domsorda over «borna av riket» i v. 
12? Eg anar ikkje. Men eg ser for meg at nokre av dei skriftlærde 
som høyrte desse orda då Jesus sa dei, trakk på skuldrane. 
Uthivde av riket hadde dei vorte før, meir enn éin gong. Salomo 
er heilt tydeleg: Guds lovnad heldt. Berre difor kunne dei 
skrive om Salomo i eksilet, om korleis han vigsla eit tempel 
som fiendane alt hadde lagt i grus. Lovnaden brest ikkje når ein 
blir drive til fiendelandet; på eit eller anna, paradoksalt vis så 
omsluttar han dei enno. Jesajaordet i Matt 4,16-17 skjelv enno 
av uforløyst potensiale: Sebulons og Naftalis land, ved vegen til 
havet, bortanfor Jordan, heidningars Galilea, det folket som 
bur i [mørkret utanfor], har sett eit stort lys, over dei som bur i 
dødsskuggens land, har lyset stråla fram. 
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I mellomtida fær me alle gjera som centurionen: Elske, handle i 
den kjærleiken, og i den kjærleiken søke han som er vår kyrios, 
vår von, vår lækjing og vår frelse, uansett kor uverdige me veit at 
me er.

Salmesetel
Inngang: 147 – Sjå Jerusalem / 523 – Gud er her tilstede  
Mellom lesingane: 270 – Henover jord et pilgrimstog 
Etter preika: 375 – Å at jeg kunne min Jesus prise / 689 Løft høgt 
hans kross 
Nattverd: 200 – Kom frelsar, kom inn / 351 – Sjå han gjeng inn til 
syndig mann 
Utgang: S97: 61 – Forunderleg, eit vrak som meg / 539 – Dine 
løfter er mange
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Mikkelsmesse   

     onsdag 29. september 2021

     Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
     Åp 12,1–10  Dragen ble kastet ned
     Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

Erkeengelen Mikaels roller i middelalderens Egypt 
«Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn,» sier Jesus 
i Lukas 10,18, et enigmatisk utsagn som kan suppleres med 
Johannes’ åpenbaring 12,7–10, hvor Satans fall beskrives i 
kontekst av en konflikt med erkeengelen Mikael: 

Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans 
gikk til krig mot dragen.  Dragen kjempet sammen med 
englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger 
plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, 
den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og 
som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og 
englene hans ble kastet ned sammen med ham. Og jeg hørte 
en høy røst i himmelen som sa: ‘Nå er seieren og makten og 
riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. 
For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre 
søsken for vår Guds ansikt.’

Satan, den store dragen, kastes altså ut av himmelen av 
erkeengelen Mikael.

Mikkelsmesse
Den 29. september er det Mikkelsmesse. På denne dagen 
feires nettopp erkeengelen Mikael, den første blant englene og 
himmelens hærfører. Interessant nok vies ikke Mikael særlig stor 
plass i bibelen. Det er faktisk bare i tre bibeltekster at han 
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nevnes ved navn, nemlig i Johannes’ åpenbaring 12,7, sitert 
ovenfor, samt i Daniels bok (Dan 10,13, 20; 12,1) og i Judas’ brev 
(Jud 9). Til gjengjeld har han en langt mer prominent posisjon 
i kristen tradisjon, litteratur og kirkekunst enn denne magre 
bibelske attestering skulle tilsi. Men da han ikke har en særlig 
fremtredende rolle i Den norske kirke i dag kan det være mer 
interessant å se litt nærmere på hans posisjon i en annen kristen 
tradisjon hvor den første blant englene har en helt annen og 
langt mer fremtredende rolle, nemlig den egyptiske. Mikael var 
ikke minst populær i Egypt i den perioden koptisk var i bruk 
som litterært språk. Ikke bare dukker han opp i en lang rekke 
tekster på koptisk, men det var også flere festdager til hans ære 
og en rekke klostre og kirker som ble kalt opp etter ham i denne 
perioden.
  
Koptisk er betegnelsen på det egyptiske språk i den perioden det 
ble skrevet hovedsakelig med greske tegn (pluss en liten håndfull 
spesialtegn for å dekke de lydene som ikke finnes på gresk) og 
med en stor andel greske låneord, og er den aller siste fasen av det 
egyptiske språket, et språk som hadde vært i bruk i flere tusen år. 
Koptisk er attestert i daterbare manuskripter fra det 4. århundre 
e.Kr. og var i bruk inntil det til slutt bukket under for arabisk 
noen århundrer etter den arabiske erobringen av Egypt på midten 
av 600-tallet. Mens språket til en viss grad har fortsatt å leve 
videre i den koptiske liturgien helt frem til i dag, så var det ikke 
lenger et levende litterært språk etter det 12./13. århundre. Fra 
den perioden koptisk var i aktiv bruk finner vi imidlertid en lang 
rekke manuskripter hvor erkeengelen Mikael er godt attestert i 
både litterære tekster i form av apokryfer og hagiografier, samt i 
liturgiske og magiske tekster.

I middelalderens koptiske kristendom hadde Mikael en såpass 
viktig plass at han kan sies bare å være slått av jomfru Maria. 
Han ble æret som den fremste blant de syv erkeenglene, som i 
den koptiske tradisjon også inkluderer Gabriel, Rafael, Suriel, 
Sadakael, Saratael, og Ananael. Et blikk på den liturgiske 
kalenderen forteller oss at han ble feiret på den 12. dagen i hver 
måned, men spesielt på hans to store festdager, på den 12. Hathor 
(21. november), og 12. Paone (19. juni).
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Mikaels innsettelse
Mikaels posisjon i den liturgiske kalenderen avspeiles også i 
koptisk litteratur, hvor han innehar en rekke ansvarsområder. 
Aller viktigst er nok hans rolle som øverstkommanderende for 
de himmelske hærskarer (jf. Dan 8,11). I denne rollen skal han 
f.eks. ha hjulpet Josva med å beseire de mange kongene som listes 
opp i Jos 12, og med å ødelegge Jerikos murer (Jos 5,20–21), 
noe som ifølge enkelte kilder skal ha funnet sted nettopp på den 
12. Hathor. Interessant nok, skal vi tro en prominent tradisjon 
attestert i en rekke koptiske apokryfer, var ikke dette en posisjon 
Mikael opprinnelig var tiltenkt. Ifølge denne tradisjonen var 
han nemlig i utgangspunktet verken den øverste blant de 
himmelske vesener eller den som ble skapt først. Det var det 
djevelen som var. Det fortelles nemlig at det var djevelen, ofte 
referert til som «Mastema» (jf. Hos 9,7 (Hebraisk: mastemah, 
i NB11 oversatt til «fiendskap»); se også Boken om Jubelårene 
(Jub) 10,8), som var «den førsteformede fra Guds hånd», og 
som opprinnelig var den øverste militære leder blant englene. 
Mastema var en stor og mektig engel, men det fortelles at han 
hadde én stor svakhet, nemlig hovmod. I en apokryf tekst ved 
navn Erkeengelen Mikaels innsettelse, attribuert til evangelisten 
Johannes, forteller Jesus sine disipler hvordan dette ble et 
problem etter skapelsen av Adam. Gud krevde nemlig at alle 
englene skulle komme og tilbe det første mennesket, ettersom 
han var skapt i Guds bilde. Mastema nektet imidlertid dette. 
Hvorfor skulle han, som var den førsteformede og fremste blant 
englene, tilbe denne nye skapningen? Nei, han ville slett ikke tilbe 
noen som var mindre enn ham selv og som til og med ble skapt 
senere. Dette hovmodet førte imidlertid til at Gud sporenstreks 
degraderte Mastema, ga ham navnet Saklam eller Saklatabok 
(manuskriptene varierer på dette punktet), og beordret en kjerub 
til å kaste ham ned på jorden. Etter at djevelen på denne måten 
ble kastet ut av himmelen med brukken vinge, på den 11. Hathor, 
blir Mikael innsatt i djevelens (Mastemas) sted, noe som ifølge 
denne, og andre, tekster finner sted på den 12. Hathor. Dette 
er altså begrunnelsen for å tidfeste Mikaels store festdag til 
nettopp denne dagen. Djevelen går deretter over til å gjøre livet 
så surt som mulig for menneskene, først Adam og Eva, som han 
forleder, og deretter resten av menneskeheten ved hjelp av sine 
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tilhengere blant englene, som ble til demoner da de ble kastet ut 
av himmelen sammen med sin herre.

Denne historien om djevelens fall og Mikaels rolle er delvis basert 
på Johannes’ åpenbaring 12:7–10, sitert ovenfor, og i enkelte 
koptiske tekster gjøres koblingen til denne bibelteksten eksplisitt, 
slik tilfellet er i en annen tekst om Mikael, pseudepigrafisk 
tilskrevet Johannes Krysostomos. Det finnes faktisk mange 
tekster forfattet på koptisk som tilskrives nettopp Krysostomos, 
og flere av dem omhandler Mikael. I teksten som ofte refereres 
til som Om Mikael C siteres og forklares Åp 12:7–9 i stor detalj. 
I denne tekstens versjon av historien overtaler Mastema en 
rekke av englene til ikke å tilbe Adam, ettersom han er skapt av 
«jomfruelig jord» mens de selv er skapt av ild. Mikael samler 
imidlertid sine engler og går til krig mot djevelen, og snarere enn 
en kjerub er det Mikael selv som i denne teksten brekker djevelens 
vinge og kaster ham ut av himmelen med alle sine engler. Når det 
gjelder djevelens motivasjon for å motsette seg Gud og Mikael er 
det verdt å merke seg at vi ikke finner bibelsk belegg for ideen om 
at han ble kastet ut av himmelen fordi han nektet å tilbe Adam. 
Dette er derimot et utbredt motiv ikke bare i koptiske apokryfer, 
men finnes også igjen f.eks. i den latinske, georgiske og armenske 
versjonen av det apokryfe verket Adam og Evas liv, og ikke minst 
i Koranen.

Mikaels andre roller
Mikael tar altså, ifølge disse tekstene, på et tidlig tidspunkt over 
som den fremste blant englene og som den militære øverst-
kommanderende for de himmelske hærskarer, men han har 
også en rekke roller i tillegg til de rent militære. Han skal blåse i 
basunen ved Josjafats dal på den ytterste dag når alle de døde skal 
stå opp og dømmes (jf. Joel 3,12; 1 Tess 4,16), og stilles opp ved 
Guds trone, synderne til venstre og de rettferdige på høyre side, 
før synderne skal føres tilbake ned i Amente, dødsriket. Mikael 
er også delaktig i sjelenes rettergang, hvor han fungerer som en 
advokat for de rettskafne sjelene som har satt sin lit til ham. En 
rekke tekster legger da også ekstra vekt på viktigheten av å hedre 
Mikael på hans festdag – å gi til de fattige og gå i kirken 
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nettopp på denne dagen. Også kopiering og donasjon av bøker 
som inneholdt apokryfe tekster om Mikael skulle telle positivt i så 
måte, noe vi ser beskrevet både i enkelte apokryfer selv og i flere 
kommentarer i manuskriptene fra skriverne av manuskriptene. 
Ja, man kunne sågar ty til Mikaels navn for å beskytte seg selv 
og sin husholdning, ved å skrive det på hushjørnene eller på 
tallerkener og krus. Det å be til Mikael fremheves også som 
svært fordelaktig. Han kan beskytte folk i dette livet så vel som 
å gå i forbønn for dem i det neste. Han kunne også hjelpe til 
med livsviktige lokale naturfenomener, som å sørge for at Nilen 
gikk over sine bredder en gang i året, noe som var av avgjørende 
betydning for Egypts landbruk, og han ble påkalt for å bidra til et 
godt miljø, ved å sørge for rent vann og ren luft, noe som slett ikke 
var selvsagt selv i det førindustrialiserte Egypt.

I tillegg til at Mikael har en prominent plass i koptiske liturgiske 
tekster og apokryfer dukker han også hyppig opp i fortellinger 
om Egypts mange martyrer, fortellinger som i stor grad plasseres 
under keiser Diokletians forfølgelser, en periode som er så viktig 
i koptisk historie at selve starten på den koptiske tidsregning, 
«martyrenes tidsalder», starter med nettopp Diokletians 
innsettelse som keiser i år 284 e.Kr. En lang rekke tekster forteller 
om hvordan de koptiske martyrer ble torturert og drept under 
denne perioden. Mikael bidrar i disse tekstene ikke bare med 
å styrke martyrene før deres kamp og beskytte dem underveis, 
men han tyr også til rene gjenopplivinger slik at martyrene kan 
holde kampen gående så lenge som mulig før de til slutt mottar 
martyrenes krone, hvorpå Mikael følger deres sjeler på den siste 
ferden til himmelen. De koptiske martyrlegendene er faktisk de 
reneste superheltfortellinger, hvor martyrene knapt nok dør før 
de selv vil, og Mikael dukker ofte opp, både alene og sammen med 
Kristus selv, for å gi en hjelpende hånd, eller en vinge eller vogn 
til å frakte dem til himmelen med. Mikael gis faktisk også en rolle 
som psykopomp i andre sammenhenger, ved at han tar de dødes 
sjeler ut av kroppen og leder dem til sitt bestemmelsessted, også 
dem som ikke har lidd martyrdøden. I enkelte tekster gis denne 
rollen riktignok til hans kollega Abbaton, dødsengelen, eller til 
andre navnløse engler.
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Kort fortalt var erkeengelen Mikael en svært så viktig figur i 
middelalderens Egyptiske kristendom. Til tross for hans mer 
beskjedne plass her hjemme i Norge kan vi på Mikkelsmessen den 
29. september derfor isteden kontemplere den store betydningen 
erkeengelen Mikael hadde blant kristne i et samfunn langt unna 
vårt eget i tid og sted, og reflektere over hvor ulike modellene av 
makt- og ansvarsfordelingen i det himmelske hierarki kan være 
i forskjellige hjørner av kristendommens historie. For selvom 
det å feire erkeengelen Mikael som Satans etterfølger til rollen 
som øverstkommanderende, og «himlenes hersker» kan virke 
fremmed for oss i dagens norske kirke, var det helt naturlig i 
middelalderens Egypt.

Salmeforslag
260 – Det er Guds englers dag!
258 – Himmelen tonar av lovsong
263 – Å Gud for jord og alter

Hugo Lundhaug er professor i bibelresepsjon og tidligkristen 
litteratur ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, hvor 
han for tiden leder et større EU-finansiert forskningsprosjekt om 
koptiske apokryfer som bl.a. undersøker erkeengelen Mikaels 
prominente plass: Storyworlds in Transition: Coptic Apocrypha 
in Changing Contexts in the Byzantine and Early Islamic Periods 
(APOCRYPHA). Prosjektet støttes av et Consolidator Grant fra 
European Research Council (ERC) under EU’s Horizon 2020 
research and innovation programme (grant agreement No. 
865971).
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     19. søndag i treenighetstiden  
     3. oktober 2021

     5 Mos 30,11–15      Ordet er deg ganske nær (prekentekst)
     Rom 2,13–16          Lovens krav i hedningenes hjerter
     Joh 7,14–17           Den som vil gjøre hans vilje

Minkende fortrolighet med GT
Vi må i 2021 regne med at kirkegjengeres kjennskap til GT kan 
være nokså tilfeldig. Så hvis ikke vår tekst bare skal brukes til 
«friksjonsfri oppbyggelse», vil det være nødvendig å forklare litt 
om de historiske forhold. Hver enkelt får bedømme hva som er 
pedagogisk ut fra sine målgrupper.  

Historisk bakgrunn
5. Mosebok, Deuteronomium (Dt), omfatter strengt tatt bare 
kapitlene 4-30. Verket er usammenhengende og har tilfang 
fra forskjellig hold. Mange av hendelsene er datert tilbake til 
eksodus- og landnåmstiden, mens det ferdige Dt litterært sett er 
mye yngre. Talene i Dt er stilisert som taler av Moses til folket. 

I landnåmstiden og lang tid fremover var kampen mot kanaaneisk 
kultus gjennomgående, slik vi kan se av f.eks. Dt 12,2 «Dere skal 
ødelegge alle de stedene der folkeslagene som dere driver bort, 
dyrker sine guder, på høye fjell og hauger og under hvert frodig 
tre.» Ba’al-prester og israelitter som gav etter ble utryddet, som 
vi ser av Dt 4,3b «Herren din Gud utryddet enhver som fulgte 
Ba’al-Peor hos deg.» 

Folk som blar i GT kan dumpe over slike ord, og bli sjokkert over 
et slikt gudsbilde. Hvis vi som prester, av frykt for konflikt med 
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«bibeltro» personer, aldri berører slike problemer og ikke ser det i 
lys av den Gud Jesus åpenbarte, er vi for unnfallende. 

En viktig bakgrunn for vår tekst er paktsslutningen fra Sinai/
Horeb, hvor De ti bud var en del av paktsvilkårene (Exodus 19-
20). Dts versjon finnes i kapittel 5. 

Konkret er vår tekst relatert til den pakt som Gud sluttet 
med Israel da de befant seg i landet Moab, øst for Jordan, før 
erobringen av Kanaans land begynte. Se Dt 29,1 «Dette er ordene 
i pakten som Herren befalte Moses å slutte med israelittene i 
landet Moab…». 

Paktene i GT er ikke avtaler mellom likestilte parter. Jahve er 
den overordnede. Og paktene henger sammen med at Jahve har 
utvalgt Israel. Den deuteronomistiske retningen fremhever at 
Jahve er trofast, men folket troløst. Men, det genereres løfter 
om en ny pakt, tydelig f.eks. hos profeten Jeremia som virket 
i årene frem mot 587 f.Kr. I Jer 31,33 leser vi: «Men dette er 
pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, 
sier HERREN: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den 
i deres hjerter.» Dette peker også mot vår tekst, selv om ordet 
pakt ikke forekommer der. Lesetekstene fra Romerbrevet og 
Johannesevangeliet gjør at vi i prekenen kan relatere den til «den 
nye pakt», til Det nye testamente.

Deuteronomiums endelige tilblivelse henger også sammen 
med den kultsentralisering som skjedde under kong Josia i 
622 f.Kr., jfr. den lovboken som ble funnet i tempelet på denne 
tid, som beskrevet i 2. Kongebok 22,8. Om denne er identisk 
med Dt diskuteres. Men Dt målbærer kong Josias jahvistiske 
reformbevegelse, hvor hovedpoenget var at dyrkingen av Jahve 
skulle sentraliseres til Jerusalems tempel. Josias reform bruker 
de 5-600 år gamle tradisjonene, hvor det nasjonale og religiøse er 
uadskillelig sammenvevd, og anvender dem inn i sin tid.

Eksegese
Et memento: Vårt samfunn er individualistisk, med den følge at 
religiøs tro lokaliseres til «det personlige», og med liten historisk 
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bevissthet. De deuteronomistiske tekster ånder av en kollektiv 
og tradisjonsforankret kultur, der Guds gjerning skjer i, ved og 
gjennom historien. 

Kontekst foran 
I 30,1 er det snakk om «… når du tar det til deg i ditt hjerte ute 
blant alle folkeslagene som HERREN din Gud har drevet deg 
bort til…».

Det virker her som om teksten ser for seg at folket er i 
diaspora i Babylon. Altså i den historiske situasjonen da Det 
deuteronomistiske historieverk ble samlet (ifølge Gerhard von 
Rad skjedde det på 500-tallet). 

«Hjerte» er i GT ikke bare et fysisk organ eller stedet for 
romantisk kjærlighet, men menneskets personlighetssenter («alt 
som i oss er»), og et organ for vår dømmekraft. Mange steder blir 
det også brukt noenlunde ensbetydende med samvittighet – et 
fenomen som GT faktisk ikke har noe eget ord for.

V.9: «HERREN din Gud vil skjenke deg alt godt i overflod 
gjennom alt du gjør, gjennom frukten av ditt morsliv og frukten 
av din buskap og frukten av din åkerjord.» 

Overfloden eller velsignelsen er dennesidig og materiell, noe som 
ofte overrasker kristne tilhørere, som er vant til å tenke «evighet». 
Og vi må merke oss at det er Gud som skjenker alt godt, men 
at det skjer gjennom «alt du gjør». Guds hender og føtter er 
mennesket. 

Våre moderne ører hører lett byrdefull plikt ut av dette. Men i 
Israel kunne den fromme ha «sin glede i Herrens lov» (salme 
1,2). Loven, Torah, var først gave. Deretter oppgave.

For oss som forkynner ut fra den nye pakt, vil prekenteksten 
primært være etisk. Jeg forfekter ikke en generell etisk 
forfallsteori, men i dagens vestlige samfunn er det etter min 
vurdering skjedd en kulturendring. Skjematisk kan vi fremstille 
endringen slik: Før holdt folk de etiske normer, med god 
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samvittighet til følge. Eller de brøt dem, med dårlig samvittighet 
til følge. 

Nå derimot, er etiske normer/bud/regler noe folk diskuterer sine 
følelser rundt. Eller sper på med argumentet «siden jeg ikke har 
vært med på å bestemme dette, anser jeg meg ikke forpliktet». 

Vi kan diskutere hvor dypt disse kulturendringer går. Men vi 
kan ikke se bort fra at de i noen grad også har gjort sitt inntog i 
kirkebenkene.

Kontekst bak
V.17 «… om du ikke er lydig, men lar deg rive med så du bøyer 
deg og tilber andre guder og dyrker dem, da kunngjør jeg dere i 
dag at der skal gå fullstendig til grunne.»

Antagelig tenker forfatteren/forfatterne her på konsekvens. Altså 
at hvis folket dyrker andre guder, vil det følge denne praksis som 
en skygge at samfunnet går i oppløsning og legges åpent for ytre 
fiender (her er vår tids tale om «det religions- og livssynsåpne 
samfunn» utenfor horisonten!).

Straff er noe annet enn konsekvens. Straff er et bevisst onde 
påført av en ytre instans. Vi får bare registrere at GT i sin ordbruk 
ofte veksler mellom straff og konsekvens. Slik folk flest gjør det i 
vår tid – bare lytt til dagligtalen.

Her er det viktig å si at Dt ikke uttrykker hele Bibelens gudsbilde. 
Jobs bok forteller at ulykke og motgang ikke nødvendigvis skyldes 
ulydighet og synd. Og da folket er opptatt av den blindfødtes 
skjebne og spør om det er han eller hans foreldre som har syndet, 
svarer Jesus «hverken han eller hans foreldre» (Joh 9,3). 

Prekenteksten Deuteronomium 30,11-15
Det blir av og til innvendt mot kristen etikk at den er uoppnåelig, 
angivelig på grunn av dens religiøse forankring. Men uoppnåelig 
er da sannelig også FNs menneskerettighetserklæring, til tross for 
at den er basert på fornuft og konsensus! 
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V.11 «Disse budene som jeg gir deg i dag, er hverken er verken 
ufattelige eller langt borte.» «Disse budene» må bety hele 
åpenbaringen av Guds vilje i Dt.

V.12 «De er ikke i himmelen så du må si: «Hvem vil fare opp til 
himmelen for å hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve 
etter dem?»» Og i v.13 «heller ikke på andre siden av havet.»

Disse noenlunde bisarre uttrykk er ordspråksaktige, ifølge von 
Rad. Hvilke konkrete innvendinger i samtiden de er rettet mot, er 
uklart. For oss blir vv.11-13 en forkynnelse av at Herrens bud er 
realistisk veiledning. V.14 fremhever det: «… i din munn og i ditt 
hjerte, så du kan leve etter det.» Her er det noe inkarnatorisk.

Dette lyder videre som et ekko av Dt 6,4-9: «…elske din Gud av 
hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt (sitert av 
Jesus i Markus 12,29 og paralleller) … gjenta dem for dine barn 
og snakke om dem når du sitter i ditt hus eller går på veien … du 
skal binde dem om hånden som et tegn…»

Disse skikker er ikke uten videre gangbare i Norge i dag! Men de 
uttrykker at vi skal elske Gud og holde hans bud med alle våre 
ressurser – kroppslige, sjelelige, materielle. Fornuft og erfaring 
er en del av disse ressurser. Se også den vanlige prekenteksten 
fra Johannesevangeliet, særlig v.17: «Den som vil gjøre hans 
vilje, skal skjønne om læren er av Gud eller om jeg taler ut 
fra meg selv» («skal skjønne» er oversettelse av futurum av 
det greske ginoskein, som betyr «å vite», men som her har en 
betydningsnyanse i retning av å «finne ut, erfare»). Noe av det 
samme dekkes av epistelteksten, Romerbrevet 2,13-16.

V.15 Paktsslutningene mellom Jahve og hans folk og Josias 
reform var helt fundamentale situasjoner. Ikke unaturlig da at 
følgende ord legges i Mose munn: «Se, i dag har jeg lagt fram for 
deg livet og det gode og døden og det onde.»

Til tross for 2-3000 år imellom er det ikke vanskelig å se den 
dramatiske relevansen av dette vers i vår tid: Meningsløse kriger, 
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hunger, pandemier, klimakrise, økende økonomiske forskjeller, 
brutalisering av det offentlige ordskiftet, helsefaglige spørsmål 
hvor nyttehensyn kommer i konflikt med livsvernet osv. 

Etisk ansvar blir et nøkkelbegrep, jfr. v.11 «Disse budene (hebr. 
mitsvah) som jeg gir deg i dag…» Tekstene fra Rom 2,13-16 
og Johannes 7,14-17 understøtter det. Men selve prekenteksten 
inneholder ikke den paulinsk-lutherske nådelære. 

Salmeforslag
546 – O, Herre Krist deg til oss vend 
263 – Å, Gud for jord og alter 
434 – Det er navnet ditt jeg roper
416 – Du Far og Herre, du som rår
715 – Gud, du er rik
153 – Til Lammets måltid får vi gå
162 – Såkorn som dør i jorden
608 – Når vi deler det brød
536 – Guds menighet er jordens største under
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     Sammen er vi mer alene    
     Erik Lunde
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Politiske debattbøker er ikke vanlig sengelektyre hjemme 
hos meg. Men når det er en teolog som skriver, blir det mer 
interessant for meg. Forfatter, samfunnsdebattant og KrF-
politiker Erik Lunde, er nemlig cand.theol fra Universitetet 
i Oslo.  Men han har også utdannet seg innen økonomi på 
Handelshøyskolen BI og kultur- og samfunnsfag på UiO. For 
tiden er han statssekretær i foreldrepermisjon i Barne- og 
familiedepartementet. Lunde har altså både praktisk politisk 
erfaring, en særegen profesjonsbakgrunn og noe faglig 
kompetanse om det han skriver om. Det gjør boka interessant for 
meg.
 
Lundes språk flyter godt, kapitelene er behagelig korte og 
behandler hvert sitt tema med et konkret eksempel, en hendelse 
eller en observasjon fra den skandinaviske hverdagen, fra 
samfunnsdebatten eller litteraturen. Samfunnsvitenskapelige, 
etnologiske og psykologiske fakta er vevd inn i teksten hele 
veien. Jeg får også en aldri så liten innføring i historien til den 
norske velferdsmodellen. Men jeg synes boka har vært berikende 
som et analyseverktøy for min egen hverdag som prest og 
samfunnsborger i Norge (med tysk bakgrunn).«Sammen er vi mer 
alene» er en lettlest bok.

I innledningen og avslutningen bruker Lunde boligbyggingen 
som et utgangspunkt for å drøfte fellesskapet i samfunnet. Lunde 
trekker frem Harald Hals bygårder på Torshov som et sted som 
skaper sammenheng og felleskap mellom dem som bor i felles 
oppganger med en felles bakgård. Han sammenligner dette 
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med anonymiteten i modernistiske blokker i Groruddalen og 
selvtilstrekkeligheten og nabokranglene mellom tujahekkene 
i villastrøkene. Ifølge Lunde avspeiler også byplanleggingen 
samfunnssystemet. Hvor mye vi-følelse er vi egentlig i stand 
til å utvikle i våre boformer? I vårt samfunnssystem? Hva er 
kildene til vi-følelsen i samfunnet og hva hindrer utviklingen av 
den? Hvordan kan den fremmes aktivt gjennom politikken og 
utformingen av de fysiske bomiljøene?

Et viktig poeng Lunde arbeider seg frem til er at den 
skandinaviske velferdsstaten har skapt en egalitær stats-
individualisme, der alle er like, alle er uavhengige av hverandre 
og staten garanterer på lik linje for hver og en med sine 
velferdsordninger. Det gir frihet, men det fører til at vi mer og 
mer kobles fra hverandre.

Jeg kjenner meg igjen i hans beskrivelser av hvordan 
velferdsstaten i sin skandinaviske form på paradoksalt vis 
skaper uavhengige, men ensomme individer. De fellesskapene 
som kan ramme inn og støtte opp om individene, familiene, 
organisasjonene og det sivile samfunnet, behøves strengt tatt 
ikke. I det siste lange året med smittervernstiltak har det blitt 
tydeligere hvor mange som kjenner ensomhet. Dette møter vi i 
sjelesorg, i samtaler, i forbindelse med kirkelige handlinger. 

Det er interessant å reflektere over kirkens funksjon i et slikt 
system. Fordi kirken også bygger fellesskap.  Men om det 
er vanskelig å bygge fellesskap i et slikt statsindividualistisk 
samfunn, virker da for eksempel det fellesskapet som søndags-
gudstjenesten utgjør bare anakronistisk og overflødig? 

Kirken synes å havne et sted mellom organisasjon, nettverk og 
motkulturell sammenslutning. Et av de fellesskapene som skaper 
et «vi» i samfunnet og bidrar til menneskers identitet. Lunde 
argumenterer for at dette sivilsamfunnet som kirken er en del av, 
må slippes fri og ikke formes etter statens bilde gjennom statlige 
tilskudd som det er avhengig av. Samtidig tilskriver han for 
eksempel Den norske kirke et stort potensial hvis den forstår seg 
selv som en ideell aktør i dette feltet. 
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Lunde skriver seg frem til «den norske modellen 3.0», en mer 
menneskelig velferdsmodell, ved hjelp av 10 politiske grep. 
Flere av dem handler om at staten må holde seg mer tilbake, 
støtte opp om og sette fri ideell sektor og de nære fellesskapene: 
familiene, nabokjerringene, lokaldemokratiet, de motkulturelle 
fellesskapene. 

Jeg liker på en måte Lundes prosjekt, men lurer på om 
utviklingen av de skandinaviske samfunn er reversibel. Hva skal 
til for at de nære fellesskapene skal tre inn i rollene sine igjen? 
Og hva skjer med maktforhold når mennesker blir for avhengige 
av hverandre - er det for optimistisk tenkt at mennesker har et 
iboende ønske om å sørge for hverandre? 

Her gaper både nye og gamle avgrunner, tenker jeg: for eksempel 
sosial kontroll i familier og nabolag, og større avhengighet av 
familien, fagforeningen og arbeidsgiveren. Hvis velferdsordninger 
blir mer behovsprøvd settes likheten i samfunnet på prøve. Jeg 
var for eksempel nesten hele studieløpet - bortsett fra noe stipend 
og noe inntekt fra jobbing - økonomisk avhengig av mine foreldre 
fordi studiefinansiering i kristendemokratiske Tyskland er 
behovsprøvd. Det var en stor investering for dem og har jo på en 
måte satt meg i en slags gjeld hos min egen familie.

Lunde argumenterer også for at kommunene og lokalpolitikken 
skal slippes fri fra statlige føringer og skal få tillit til å gjøre 
egne vurderinger. Men om man ikke samtidig får temmet 
markedskrefter og effektivitetskrav i det offentlige, hvem er 
det da som garanterer tilstrekkelig bemanning i barnehager, 
på sykehjem og andre steder hvis de kommunale ressursene er 
knappe?

Selv om jeg er kritisk til om Lunde med dette har funnet 
løsningen for er nytt og bedre samfunn, synes jeg boka er et 
viktig oppspill til debatt. Lunde belyser og diskuterer noen av de 
selvsagte grunnantakelsene som samfunnet vårt bygger på - og 
deres skyggesider, og baner dermed vei for alternative tanker om 
fremtidens samfunn.


