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Julefred?
Tittelen på juleutgaven av NNK vokste fram i arbeidet med den
siste og avsluttende teksten i dette nummeret, en bokmelding om
Vårt Lands julehefte. Her finner vi klassiske vinterbilder samt
tekster og sanger som uttrykker julens budskap om fred. Samtidig
finner vi industrialisert granhogst, familier på bristepunktet
og dødens skygge. I heftet er fortvilelse og håp, fred og uro,
juleønsker og livsrealiteter er ufrakommelig innvevd i hverandre,
som i livet selv. Slik er det også med tekstene i magasindelen av
denne utgaven.
I intervjuet innledningsvis forteller Leif Bremer om hvordan
juleevangeliet klinger innenfor fengselsmurene, og hvordan
budskapet om frelse og frihet virker innenfor en sammenheng
som er bestemt av ufrihet, kontroll og tvang. På gata i hjertet av
Oslo er det aldri fred, men budskapet om fred er der. Bymisjonen
har over flere år hatt sin stall midt i folkelivet og travelheten.
Levende dyr og lukten av halm taler sitt eget språk og innbyr til
refleksjon, slik Frode Grøstad forteller om i «Betlehemsstallen
på Oslo S». Sigrid Elise Høeg i aksjonsgruppa Reduser Husleia
henter som de andre bidragsyterne frem mennesker som har
grunn til å uroe seg. Hun spør til slutt hva julens budskap kan
bety for dem som sliter økonomisk, og frykter for at de ikke klarer
å betale husleien? Hva har kirkas budskap å si til utleiere som
ikke nøler med å sette profitt foran menneskeskjebner, finnes det
en større fred å søke etter også for dem? Budskapet om fred er
sammenvevd med både praktisk nestekjærlighet og med politisk
arbeid mot undertrykkende strukturer.
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Leder

I tillegg kan vi bl.a. by på varierte tekstgjennomganger, debattinnlegg om kirkelig organisering, en nyskrevet salme og intervju
med professor Trygve Wyller. Til slutt må vi ikke glemme
begynnelsen av dette nummeret. Det innledes ikke med en tekst,
men med et tankevekkende og vakkert bilde. Bildet er digital
grafikk laget av Marius Græsby (2021), og vi er svært glade for
anledningen til å trykke det!
Med ønske om god lesning og en fredfull jul!
Halvard Johannessen og nummerredaktører Marte Holm
Simonsen og Valborg Orset Stene

Kjøp særtrykk
av ny prekensamling!
– få abonnement med på kjøpet
NNK selger særtrykk av nr.5/21: Tale i tiden. Prekener
fra en teolog-generasjon, redigert av Arnfinn Fiskå,
Anne Lise Ådnøy, Knut Erling Johansen og Trygve Wyller
Det er sjelden det utgis prekensamlinger. I denne samlingen
finner du prekener av prester som Notto Thelle, Arnfinn
Fiskå, Trond Skard Dokka, Anne Lise Ådnøy, Geir Hellemo
og en rekke andre teologer fra Det teologiske fakultet.
Prekenene er holdt i perioden 1964 til 2020, helt fra Svalbard
i nord til Lanzarote i sør. De reflekterer en markant historisk
utvikling, men samtidig en faglig kontinuitet. Den knyttes
særlig til de to professorene Inge Lønning og Jacob Jervell.
Samlingen innledes av faglige essays som setter prekenene
i perspektiv. Hvordan bidro Inge Lønning og Jacob Jervell
til å forme teologer og predikanter til Den norske kirkes?
Hva kjennetegner denne generasjonen forkynnere, og
hvilke prekenidealer fikk de med seg? Fra hvert sitt ståsted
reflekterer professorene Ole Jensen, Trygve Wyller, Hallgeir
Elstad og Jone Salomonsen rundt dette spørsmålet, og
serverer både faglige, kritiske og personlige perspektiver.
For 500,- får du prekensamlingen tilsendt i posten
– inkludert et abonnement på NNK for 2022!
For bestilling:
nytt-norsk-kirkeblad@teologi.uio.no
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Leif Bremer
fengselsprest og prostiprest i Tromsø

Julaften i fengselet
Intervju med fengselsprest Leif Bremer
- Hvordan er julaften for deg som fengselsprest, Leif?
- Helt konkret så tilbringer jeg julaften formiddag i fengselet,
sammen med visitortjenesten til Røde Kors som deler ut gaver,
og kanskje også med Frelsesarmeen. Da er jeg der fra kl. 9 til 14
og snakker med folk der. Jeg har to gudstjenester, en på høyt
sikkerhetsnivå og en på lavere sikkerhetsnivå.
Det er min julaften. Jeg hadde jo aller helst vært hjemme, men
jeg synes likevel det er veldig deilig å være i fengselet på julaften.
- De innsatte hadde jo sikkert også likt bedre å være hjemme?
- Ja, vi skulle alle helst vært andre steder enn der vi er. Så da
møtes vi på et veldig rart sted. Fengselet er jo et veldig rart sted,
særlig i jula. Jula er jo gjerne hjemmets høytid. Men mange føler
seg også fremmede i jula. Mange av oss gleder oss til jul, men så
er vi også desperate i jula, vi drar oss i ansiktet foran speilet og
føler oss slitne. Litt fremmede, litt på en annen klode, også når vi
er hjemme.
I fengselet ønsker jo veldig mange å være hjemme hos sine folk
på julaften. Men så er det også sammensatt. Mange har dårlige
erfaringer med jula, og da kan det å være i fengsel på julaften
kjennes trygt. Det er rent sengetøy, god mat og ordna forhold.
Fengselet er et minisamfunn, et uttrykk for det store
samfunnet. Alle slags folk er der, og noen lengter bort og hjem,
andre har nesten fengselet som et hjem. Fengselet er jo vårt hjem
i den tiden vi er der. Og jeg er der også. Det er min menighet. Jeg
synes det er veldig fint å være i fengselet på julaften.
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- Hva gjør det med deg som menneske?
- Jeg tenkte du kom til å stille det spørsmålet, og jeg tenkte på
hva jeg skulle svare: At det gjør ikke at jeg føler meg spesielt snill.
Mange kan tenke det at det er en veldig fin handling å være i
fengselet på julaften, veldig edelt og oppofrende. Men jeg er ikke
snillere eller slemmere da enn jeg er ellers.
De to gudstjeneste på julaften er noe av det fineste jeg gjør som
menneske og som prest. Ikke på grunn av veldedighet, men i den
konteksten det er: Vi er fanga. Og vi sitter i benkene og hører et
budskap om fred. Det kan godt hende at juleevangeliet er en god
tekst å lese i et fengsel.
Det er mange ting i juleevangeliet som vi kan få et spesielt
sterkt forhold til når vi sitter der, i fengselsgymsalen som vi har
gjort om til et kirkerom, med tente lys og forsøk på å gjøre det
vakkert. Plutselig er gymsalen blitt et hellig rom.
Det er et sterkt bilde å være fanga, innelåst, stengt, og å høre
Ordet, høre evangeliet. For meg er det veldig nært.
Et eksempel på det er Augustus som teller folket. I fengsel så
telles det hele tida. Man teller opp antall – om du er der, eller er
du ikke der. Du bor på et cellenummer, og du telles når du går ut
og inn. Knivene og saksene telles. Alt telles. Det er inspeksjon,
visitasjon på rommene regelmessig. Man teller om det er noe som
mangler. Og man blir et nummer. «Det er han på 1222», liksom.
Men så er det noen betjenter som husker navna på alle. Og det
er en del av juleevangeliet: Det å ha et navn, og ikke bare være et
nummer. Å være et menneske, og få være en person.
Vi snakker mye om glede i jula. Hva betyr glede i den
settingen? Hva betyr det å ha besøk av en engel? Når jeg snakker
med innsatte, er det mange som tror mye sterkere enn meg. Og de
har hatt besøk av engler. Alle fengselsprester får sånne historier
om engler. Store eller små. Drømmer. Om at lyset slår inn i cella
og danner et mønster på veggen av Jesus.
- Ja, de sterke spirituelle opplevelsene får man kanskje i pressa
situasjoner?
- Å være fengselsprest på julaften er en situasjon som er pressa.
Vi er små mennesker i gymsalen som tenner lys og skal feire
julaften. Det er et press over oss. Men så kjenner vi hvordan

Julaften i fengselet
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gleden presser seg på. Vi kan le i gudstjenesten, og jeg blir avbrutt
med kommentarer underveis. Det er en veldig dynamisk og
interaktiv gudstjeneste. Kanskje en innsatt med en lang dom leser
Juleevangeliet. Det er folk fra djupet. Og så kommer disse ordene
og gjør oss belyste der vi sitter.
Da går det an å tro på Gud, tenker jeg. Akkurat da er jeg
kristen. Også jeg er et Guds barn. I fengselet der og da kan også
jeg være et av Guds små søsken.
Man kommer kanskje ikke lavere samfunnsmessig enn i
et fengsel. Da er man nede, kanskje ikke i rennesteinen, men
fengselet er virkelig det laveste punktet. Bare bårerommet på
sykehus er lavere. Og likevel er det lys og menneskelighet der. Og
vi synger Deilig er Jorden.
- Kan jorden være deilig også i fengsel?
- Livet i fengsel kan også være deilig. Det kan være rolig. Man får
venner der. Avslappende, ikke noe stress. Bare å følge rytmen, gå
inn i den bobla fengselet er.
Men det er jo paradoksalt. Det er gentlig umenneskelig å
behandle mennesker sånn. Og likevel er det noen menneskelige
egenskaper man kan få kontakt med i fengselet som gjør at man
kan klare å være i et sånt system og ha det godt. Ta det rolig, lese
lange bøker, sette seg inn i krigshistorie, skrive lange brev og dikt.
Mange skriver i fengselet, dagbøker og tekster. Og da kan man
synge Deilig er jorden.
Jeg blir slått av evnen mennesket har til å tilpasse seg. Du er i
en offentlig rolle og du er ute i verden, og plutselig sitter du der
på seks kvadratmeter og er låst inne store deler av døgnet. Og du
tilpasser deg, finner deg til rette i det, og kan til og med ha det bra.
Kanskje har du levd i redsel for å bli avslørt i mange år. Og
plutselig kommer politiet når du ligger i badekaret og tar deg med
i fengselet og setter deg inn. Og endelig er sannheten kommet
fram. Og så kan du begynne på nytt, på et nullpunkt.
- Hva er ditt beste juleminne eller sterkeste juleopplevelse?
- Dere skal få to juleopplevelser: Det første jeg kommer på er
fra da jeg var sokneprest i Grønnåsen kirke. Mor og far var på
besøk her på julaften. Jeg hadde på meg singulum, belte rundt
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prestekjolen, og så sa mor etterpå at «Leif, du har blitt så tjukk!».
Og deretter brukte jeg ikke singulum.
Det andre juleminnet er fra en gudstjeneste på åpen soning da
ei som het Naqqa Walah var med og sang. Dette var i en salong,
jeg har ikke på meg prestekjole på disse gudstjenestene, vi bare
tenner lys og leser Juleevangeliet og spiser julegodter og synger
julesanger.
Og hun sang. Og det var så sinnsykt vakkert. Alle var så rørt
og varme om hjertet av julesangene hennes. Og de snakket om
det etter julen. De hadde med seg denne juletonen og julesangen
gjennom hele romjula, for den vekket en så utrolig stor kjærlighet
og varme at all is bare smeltet. Det var utrolig vakkert og sterkt.
Hun var en stor mørk kvinne fra Sudan som tok oss med langt
forbi Betlehemsmarken og helt opp i den syvende himmel.
Fengselet er spesielt på den måten. Man kommer veldig nært
innpå noe som ikke finnes andre steder på kloden.

Frode Grøstad
bymisjonsprest Oslo
Frode.Grostad@bymisjon.no
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Betlehemsstallen på Oslo S
Hver advent setter Kirkens Bymisjon opp Betlehemsstallen på
Jernbanetorget i Oslo. Vi tar med oss noe av det fineste vi har,
julens fortelling, og planter den midt i byens gater, i hverdagen
og larmen. Stallen er en lavmælt og enkel invitasjon til å ta seg litt
fri og å sanse noe utenom det vanlige. Dyr, halm og lun gjestfrihet
skal minne oss om at alle vi som lever hører sammen og at det
finnes en ro og et nærvær av håp i det enkle og stillferdige. Gud er
i byen.
Kirkens Bymisjon har som oppgave å være kirke i byen der annet
menighetsliv ikke når fram. Der skal vi skape møtesteder hvor den
enkelte kjenner seg sett og hørt uavhengig av status, utdanning
eller økonomisk mulighet – steder der lengselen, drømmen og
håpet får næring. Betlehemsstallen handler om alt dette.
Betlehemsstallen har hvert år opplevd godt besøk. Gjestene
spenner svært vidt i alder, kulturbakgrunn, tro og økonomisk
evne. Blant annet har mange barnehager et besøk i stallen før jul
som en fast del av fagplanen. Noen har med seg gaver til barn i
familier som strever økonomisk. De fleste gjestene stopper opp i
travelheten mellom julehandel og reise til og fra jobb. Mange av
dem som besøker oss kjenner Kirkens Bymisjon godt fra før, som
gjester, brukere eller frivillige. Noen søker informasjon om gode
steder å tilbringe lange og ensomme juledager. På stallen har vi
god oversikt over alt som skjer i byen i disse stille dagene mellom
julestri og ny hverdag etter nyttår.
Vi opplever at Betlehemsstallen greier kunststykket å både gjøre
julens evangelium levende og nært i byen, og samtidig invitere
inn i et rom som er livsynsåpent og godt for mennesker med ulik
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tro. I møte med sauer og esel opplever store og små at det er lett
å snakke om hva jul betyr for dem. Dyra danner et godt felles
fokus og startpunkt for samtaler som ofte åpner seg mot det
eksistensielle og krevende i det å være menneske. Dette er ikke et
sted for den private religiøse praksis, men heller et møtested på
tvers.
Mange er ekstra nysgjerrige på dyra. Eselet Tussi har vært med
oss mange ganger og er 21 år i år. To sauer er også med. Dyra
er vel vant til å treffe folk. Til vanlig lever dyra på Kampen
Økologiske Barnebondegård som drives av Oslo Kommune.
Både dyra og plassen vår på Jernbanetorget får vi låne gratis av
Oslo Kommune. Bane NOR eiendom, som eier og drifter Oslo
sentralstasjon, har gjennom alle år ivret for stallen og stilt opp
med strøm og vann.
Vårt oppdrag er å være ei diakonal gatenær kirke og samtidig
være der for alle. Ofte kan dette være en krevende øvelse i møte
med en by i stadig endring. Vi opplever at Betlehemsstallen i
sine ulike utforminger gir en ramme for dette nærværet som er
nyttig og god. Den ønsker å være tydelig i sin formidling av håp og
gudsnærvær i byen, men samtidig varsom med å vekke alt det såre
og vonde denne tiden betyr for mange av menneskene i byen.
Uten en stor stab med frivillige hadde vi ikke vært i stand til å
holde Betlehemsstallen åpen. De frivillige er med og utgjør det
gjestfrie vertskapet her, og ønsker store og små vennlig inn til
felleskap, gløgg, prat eller hvile. Vertskapet i Betlehemsstallen
møter alle mennesker i byen med respekt, rettferdighet og
omsorg.

Jill Sæterbø Kjølaas
kapellan i Elverhøy, Tromsø
jill.kjolaas@kirken.tromso.no
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D´e langt sør tel Betlehem
«D´e langt sør tel Betlehem», men det er enda lengre nord til
Tromsø. Mye lengre. Ikke for oss som bor her, men for de fleste
andre. Avstand handler om myter, de sanne så vel som de usanne.
Det ukjente ligger alltid langt borte. Ofte i nord.
Det er i Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff vi synger at «d´e
langt sør tel Betlehem». Det er en kjensgjerning som synker
smertelig inn, i adventstida når vi kaver oss fram under en svart
himmel, med piggsko og hodelykt. Men om det er langt sørover er
det enda lengre nordover.
Men la meg fortelle deg om adventen i nord. Om den kjølige
klare lufta og det blå lyset, det som hviler om alle ting. La
meg vise deg fjellene som ruver hvite av snø, om nordlyset
som leker seg over dem og den nesten poetiske lyden av sko
som trakker i snø. Om undring, om forventning, om lyset som
når inn i mørke kroker.
Da jeg var lita var stedet jeg vokste opp verdens navle, og
adventstida var ren magi. Nedsylta i varme klær, men kalde på
fingrer og tær, lekte vi i snøen. Vi spiste den, vi kravlet rundt i
den, laget huler og hvisket spent om hva vi ønsket oss til jul. Etter
hvert skjønte jeg at verdens navle het «oppi gokk» og at stedet
jeg vokste opp hadde adresse «utpost». Vi sier at vi nordpå er
etterkommere av idiotene som valgte å følge iskanten nordover
da den trakk seg tilbake etter sist istid. Nordnorsk dialekt var i
ungdomstida mi en raritet på TV og radio, og kom det noen ord
fra rette karen nordfra holdt vi oss fast, for dette kunne gå alle
veier.
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Men la meg fortelle deg om kjærligheten til dialekt. Om
førkja (jenta) og glunten (gutten) som står rett rundt nåvva
(på hjørnet på huset) og rote og kline (flørter og kysser). Og
om raidden (ramp/pøbel) som flire (ler) og kauker (roper)
og holder et fryktelig alon (bråk) natterstid. La meg fortelle
deg om læsta (ullsokker) og ho bæsta (bestemor), for det var
hun som strikka dem. La meg fortelle deg om hun som alltid
jåssa (tulla) og han som aldri issta (orket), de var begge to
margebesætt (ivrige) på å sæme (rote bort tida).
Men det var først i voksen alder jeg virkelig skjønte at det
egentlige Norge for mange er et sted sørpå. At landet i nord heter
«der oppe» og er et sted hvor mange for sitt bare liv verken vil bo
eller jobbe. Du kommer kanskje på en haug av grunner for hvorfor
det er sånn; jeg kommer på et par. Det er til tider mørkt og det er
til tider kaldt, og nesten alltid samtidig, men så skinner i alle fall
ikke sola inn på juletreet. Det er vi spart for. Den skinner derimot
døgnet rundt i sommermånedene.
Men la meg fortelle om advent og om stjernehimler du faktisk
kan se, om frostrøyk og om iskald kulde mot ansiktet. Den
er frisk, du lever, det er et under. Og la meg fortelle deg om
havet nedenfor fjærsteinene, om det veldige havet som ligger
der i mørket. Du blir stille, du lever, skaperguden kommer
med velde. La meg fortelle deg om månen som skinner på
juletreet i stua og gjør undret på betlehemsmarka til levende
evangelium.
De sa det nok i Nasaret også; at «d´e er langt sør tel Betlehem».
Hva de sa i Betlehem er ikke godt å si, men antakelig sa de at
«d´e enda lengre nord til Nasaret». Mye lengre. Å legge noen
folketelling til Nasaret ville vært en byråkratisk blunder. Skal du
telle folk, så må du ha folk å telle. Bedre da at de få i nord saler
sine esler og kommer seg sørover til der godtfolk bor. Logistikk og
husrom er det ikke nøye med. Dette er folk nordfra. Hardhauser
på lik linje med Vårherre. De tåler å ligge ute i stall og fjøs.

D´e langt sør tel Betlehem
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Men la meg fortelle om varmen og lyset inne, om latter og
om ståkete kaféer. Om vin i glasset, om gode kolleger og
venner. Om deling av felles samtid og korte rare øyeblikk. La
meg fortelle deg om folk og kulturer, om kofter og pesk, om
bunad og dress, om rolige kvelder, om lune netter og om god
ensomhet borte fra verden. La meg fortelle om travle dager,
om julespill og englevinger, om Jesusbarnet i krybben, om
glitrende girlander rundt sjenerte og elleville barnehagebarn.
«Kan det komme noe godt fra Nasaret?», spurte Nataniel sin venn
Filip da han første gang fikk høre om Jesus. Ja, mon tro det? Filip
selv var fra Betsaida, en landsby enda lengre nord. Fra samme
by som Peter og Andreas. Men Betsaida lå i det minste ved vann,
nord ved Genesaretsjøen. Nasaret lå tross alt bare i tørre bergsida.
Og kan det komme noe godt ut av tørre berget, helt der oppe i
nord?
La meg fortelle deg hva jeg tror. At Jesus og flere av disiplene
var nordlendinger. Hardhauser og kjernekarer. Selvhjulpne.
Uredde, men sårbare. Jesus ble født i sør, men vokste opp i
nord. Livet skulle føre han stadig på farten sørover, men jeg
tror han lengtet nordover. Jeg velger å tro at Vårherre vil
hjem til jul. Vi skal ta godt imot ham.

Sigrid Elise Høeg
sigrid.e.s.hoeg@gmail.com
boligaktivist i arbeidskollektivet Reduser Husleia

19

Maria og Josef fikk ikke rom i herberget, så Guds sønn ble
født i en stall og lagt i en krybbe. Også i dag er det vanskelig
for mange å finne ly for natten, selv midt på vinteren. Kirka
har gjennom to årtusener engasjert seg for at utsatte grupper
skal ha et trygt sted å bo. Klostre har tatt imot syke, fattige
og reisende. Kirka har bygd fattighus og hjem for foreldreløse
barn, og lagt grunnlaget for mange av velferdsordningene vi
har i dag. Vi trenger fortsatt at prester og andre kirkelig ansatte engasjerer seg for at alle mennesker skal ha et trygt sted
å bo. Er julen en tid hvor vi kan forkynne om dette temaet?
- Nummerredaktør Marte Holm Simonsen

Reduser husleia NÅ!
13 krav for retten til et hjem
Å ha gode trygge hjem er ikke et privilegium, men en menneskerett. I mars 2020 startet noen kamerater et opprop for redusert
leie for permitterte og lavtlønna. Dugnad var et mantra som
fantes overalt i starten av nedstengingen, og da tenkte vi at det var
både rett og rimelig at utleiere også skulle bidra. Kravet gikk ikke
igjennom.
Store utleiere, som seinere fikk redningspakker fra staten, mente
de ikke hadde råd til å sette ned prisen - samtidig som de skrøt
av at de så for seg å gjøre milliardkjøp av boliger i utlandet. Flere
leietakere endte opp med å bli kasta ut, eller så seg nødt til å flytte
hjem til foreldre og venner for å klare seg. Ingen så ut til å bry
seg eller forstå hvor ille det sto til i leiemarkedet. Tilsynelatende
hadde verken regjering eller utleiere et problem med situasjonen,
men det var et problem for oss.
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I løpet av det siste halvannet året har vi i Reduser husleia
utformet en boligpolitisk kravliste. Kravene er basert på historier
vi har fått inn og erfaringene vi har gjort oss i møte med politiske
og sivile aktører.
Utgangspunktet for arbeidet vårt er at alle skal ha rett til et trygt
og godt hjem. Det gjelder om du bor i Kvalsund, Oslo sentrum,
Løten eller utafor Trondheim. Konflikten er ikke mellom de
som eier og de som leier, men mellom de som vil tjener penger
på andres hjem og resten som ønsker trygge hjem å bo i. De
som ender opp med fire ganger sin egen inntekt i gjeld, og de
som bruker halvparten av inntekta si på å leie, er i mye av den
samme sårbare og prekære situasjonen. De er like sårbare for
en økonomisk krise, personlige kriser og kuttpolitikk. Derfor
trekker vi vår konfliktlinje ikke mellom leie og eie, men mellom
kapitalister og vanlige folks rett til et trygt hjem.
Ettersom vi ikke vil at noen skal tjene penger på vårt
menneskelige behov for tak over hodet, er et naturlig krav at
profitt ikke har noe i hjemmene våre å gjøre. Den nasjonale
politikken rundt bolig tok en kraftig nyliberal dreining fra
1980-tallet i Norge. Boligens rolle som investeringsobjekt har blitt
normalisert, og tillegg til de som tjener på at det er slik, er det
mange som blir tvunget til å bli minispekulanter. Gjennom høy
skatt på arv, ikke-primærbolig og tomme hus generelt vil både
sosial ulikhet utjevnes, og mange boliger vil bli frigjort til de som
trenger det.
Vårt mål er ikke at alle nødvendigvis skal eie egen bolig – vi
mener det er viktig at også det å leie blir en trygg boform, noe det
ikke er i dag.
Det er mange som prater om tredje boligsektor. Vi er positive
til en slik løsning så lenge den ikke er kommersiell. En slik
sektor må være stor for at den skal ha en betydelig effekt på
resten av boligmarkedet. Det vil koste penger, men vi må ikke
være redde for å bruke penger på å sikre noe så grunnleggende
som hjem. Kommunen må på ulike måter bli en aktiv del av
boligsektoren. Dette kan skje gjennom å føre tilsyn med de som
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leier ut, bygge gode og trygge boliger som kan leies ut til en
rimelig penge, og regulere slik at vi får demokratisk påvirkning i
utbyggingsprosesser.
Slik utleiesektoren fungerer i dag er det et gjennomgående
problem at maktforholdet mellom utleier og leieboer er så skeivt
at utleier i praksis kan bryte de fleste regler som finnes. For å
møte dette skeive maktforholdet må leieboere organisere seg for
å sammen kunne stå opp for de rettighetene de har, og kunne
kjempe fram flere rettigheter. Det er en lang prosess, men en
viktig del av vårt arbeid er å gjøre denne tanken kjent og presse
fram organisering.
Vi tror på at mennesker trenger hjem - men også at hjem trenger
mennesker. Samtidig som Kirkens bymisjon og Frelsearmeen ikke
har nok senger til å tilby trygge soveplasser til alle som trenger
det, er det altfor mange boliger som står tomme og forfaller.
Dette er et prakteksempel på skjev ressursfordeling, og ikke minst
uholdbart. Dette må det gjøres noe med - uavhenging om grunnen
er byråkrati eller kapitalistiske interesser. Det handler ikke
bare om å bygge mer, men at fellesskapet får ta tilbake og i bruk
husene som allerede finnes men er blitt gjort utilgjengelig for oss.
I vår korte tid i dette arbeidet har vi møtt så mange folk og hatt
kontakt på sosiale medier og e-post med enda flere. Vi tror
det kommer av at boligpolitikk, og spesielt leiespørsmålet, er
et av de aller mest konkrete eksemplene på urettferdighet og
klasseskiller i samfunnet. I leiemarkedet ser vi rasisme overalt,
vi ser diskriminering, maktmisbruk, seksuell trakassering og
klasseforskjeller. Alle disse ulike formene for undertrykking må vi
kjempe mot, men for mange er det en høy terskel for å ta opp slike
saker, da man risikerer å bli bostedsløs.
Nå nærmer det seg jul, og vi vil igjen bli møtt med aggressiv
markedsføring som ikke bare oppfordrer oss, men presser
mennesker til å bruke. Press for å kjøpe gaver, mat og klær, med
penger mange ikke har. I år, som mange år før, kommer det til å
være flere som ikke kan betale leia eller strømmen - og flere som
heller ikke har et sted å betale leie og strøm for. Det er alltids
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noen som blir litt mer klar over dette og andre urettferdigheter
under julens måned, og kanskje donerer litt til “trengende” for å
lette på samvittigheten. Men det er ikke nok. Vi må være bevisste
over problematikken og arbeide for å få et bedre samfunn og en
mer fungerende boligpolitikk året rundt, for at mennesker skal ha
fine liv og ikke bare en fin jul.
Kirka har historisk være i forkant når det gjelder å hjelpe utsatte
grupper med boligsosiale tiltak. Nå trenger de svakeste kirkas
støtte for å få en sosial boligpolitikk hvor retten til et trygt hjem
blir reell. Vi trenger både en sterkere organisering enn det vi har
i dag, og en boligpolitikk som først og fremst gagner folket – ikke
profitørene. Den er alle velkommen til å bli med oss å bygge!
https://reduserhusleia.no/
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Erik Hillestad
plateprodusent og tekstforfatter
erik@kkv.no
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Folkekirke på spill
Folk burde bry seg mer om hvordan Den norske kirke skal
organiseres. For tiden står mye på spill. Noen av forslagene til
omorganisering kan komme til å rykke teppet bort under det
nære forholdet mellom kirken og lokalsamfunnet. Prestenes
og biskopenes betydning i kan skusles bort, og kirkens
lavterskeldemokrati er også utsatt for press. Det er rett og slett
en fare for at Den norske kirke vil kunne opphøre å være en
folkekirke.
Det er forståelig at mange ønsker en forenkling av det
konglomeratet som organiseringen av Den norske kirke utgjør,
og som er bygget opp gjennom lange historiske prosesser. Kirken
har vært en sentral del av samfunnsstrukturen vår. Båndene til
staten handler ikke bare om maktforhold og administrasjon.
Det er et komplekst virvar av nervetråder, muskler og blodårer
i samfunnskroppen. Noen av dem må skjæres over, men mange
vil også bestå i fremtiden. Det kan hende store deler av kirkens
organisasjons-konglomerat er en forutsetning for at kirken kan
fortsette å være folkekirke.
Det er prisverdig og nødvendig at ulike modeller diskuteres når
de historiske båndene til staten er i endring, for ingen ting vil
være upåvirket av det som skjer i denne løsrivelsesprosessen.
Og endringer vil måtte komme. Men det er tre elementer Den
norske kirke må vokte seg for å rokke ved når den planlegger sin
omorganisering:

1. Ta vare på de følelsesmessige bånd mellom
kommune og kirke

Dette har betydning både for identitet og tilhørighet til kirken
lokalt og utgjør en tung økonomisk komponent, all den stund
60% av kirkeøkonomien kommer fra kommunene, også etter
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løsrivelsen fra staten. Kommunene har svært mange steder
i Norge omsorg for kirkebygninger og sokn, fordi det hele er
organisert slik at fellesråd og iblant sågar menighet er kongruent
med kommunen. Når kirkene og menighetene våre trenger
penger, finner vi løsninger som lokalsamfunn. Dersom enheten
blir prostifellesråd som forslaget nå innebærer, vil den nedarvede
omsorgen fra nærmiljøet som er knyttet til historie, lokal
tilhørighet og identitet forvitre, og det kan fort oppstå en drakamp mellom flere kommuner om hvem som skal ta regningen
for lønninger, kirkedrift, kirkebygninger og kirkegårder. Derfor
må vi ta vare på en struktur hvor det i størst mulig grad er et én til
én-forhold mellom kirkestyre og lokalt folkestyre. Det hevdes at vi
må slanke kirkestrukturen for å spare penger. Men hvis vi ikke tar
vare på den nære relasjonen til kommunene som forløser omsorg
og ansvar, kan kirken fort miste flere inntekter enn de utgiftene
den sparer.

2. Bygg på folks nærhet til prestene

Få yrkesgrupper i dette landet har en kontaktflate som prestene.
De har en nærhet til folks liv som gjør at folk betror seg til dem
og opplever seg sett av dem. Folk går til kirken med sine liv fordi
den er kvalitativt annerledes enn offentlige etater og helseforetak,
og fordi de møter en prest, ikke en psykolog eller terapeut. Og
hvem vil gå med sin sorg, sine splittede familier, sine havarerte
liv til et konsern? Det betyr faktisk mer enn man skulle tro at
folk vet at menigheten og kirken som helhet ledes av prester og
biskoper. Det gir en bærende tillit. Det gjør at kirken oppfattes
som en annerledes institusjon enn et firma eller et direktorat. Jeg
er en varm tilhenger av det som Luther kalte «det alminnelige
prestedømme», at vi alle er «prester», og at det skal være en
maktbalanse i kirken mellom det valgte lekfolk og geistlige. Men
i denne maktbalansen er det likevel viktig at det ikke er slik at
prestene og prostene og biskopene er ansatt av en direktør eller
daglig leder, men at det forholder seg omvendt. Det hevdes at en
prest ikke bør ha arbeidsgiveransvar fordi det forkludrer rollen
som sjelesørger og hyrde at de også kan si opp ansatte. Dette er
neppe en reell motsetning. Det går godt an for en sokneprest eller
biskop å delegere utøvelse av ansettelsesforhold, men presten bør
ikke selv være ansatt hos en daglig leder med ansvar for økonomi
og budsjetter. Det flytter fokus og endrer kirkens ansikt over tid.

Folkekirke på spill
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3. Pass på at demokratiet i kirken ikke svekkes

Vi har i dag en ordning som sikrer at alle medlemmer av Den
norske kirke kan stemme på menighetsråd og bispedømmeråd
(og dermed kirkens øverste organ Kirkemøtet som består av alle
bispedømmerådene) på samme tid og sted som vi stemmer ved
stortingsvalg. Dette innebærer at disse rådene er direktevalgt
av medlemmene, og at alle medlemmer har en lav terskel for å
delta i valget. Men ordningen er under press. Og kanskje vil de
stemmer vinne fram som hevder at slike valg bør skje i kirkene og
ikke i de ordinære valglokalene. Det ville være et folkekirkelig tap.
Men uansett må opplevelsen av at man faktisk er med på å velge
kirkens styrende organer i direkte valg opprettholdes. Derfor må
menighetsråd og bispedømmeråd fortsette å være de viktigste
styrende organer, og ikke råd som er indirekte valgt slik forslaget
om prostifellesråd innebærer. Erfaring viser at indirekte valg ofte
ender med at de som er «Tordenskjolds soldater» i menighetene
blir sittende med den største innflytelsen. Det gir ikke alltid så
god utluftning og næring til den kontinuerlige fornyelsen som bør
finne sted i en folkekirke.
Folkekirken står på spill også av flere grunner enn de som er
nevnt her, men hvis den tar hensyn til de tre elementene ovenfor,
tror jeg noen viktige forutsetninger for at den kan få et langt liv er
til stede.

Martin Enstad
leder i Presteforeningen
martin.enstad@prest.no
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Eldfrid-Marie Bakken
nestleder i Presteforeningen
eb696@kirken.no

En nasjonal arbeidsgiver er
nødvendig for slagkraftig
likestillingsarbeid
Den norske kirke har en belastet historie knyttet til behandling og
oppfølging av kvinnelige prester og ansatte med LHBT+-identitet
og deres arbeidsmiljø. Presteforeningen mener derfor det er helt
avgjørende å ha en nasjonal arbeidsgiverlinje som kan følge opp
saker innen disse feltene.
Alle arbeidsgivere er underlagt de samme pliktene etter
lovverket. Likevel vil det variere hvor stor kompetanse og
kapasitet ulike arbeidsgivere har til å arbeide med likestillings- og
diskrimineringsspørsmål. Den store forskjellen mellom en lokal
og en nasjonal arbeidsgiverlinje handler om evne, vilje og hva som
skjer når den lokale leder ikke oppfyller sine plikter til å fremme
likestilling og motarbeide diskriminering.
Det er viktig med en arbeidsgiver som har nærhet til
sine arbeidstakere. Det er på dette nivået lederne i første
omgang må ta ansvaret for både arbeidsmiljøet og ikkediskrimineringsarbeidet. Det er likevel kunstig å bruke dette
mot en nasjonal arbeidsgiverlinje, da den samme nærheten kan
ivaretas gjennom delegasjon i en nasjonal arbeidsgiverlinje.
Konkret vil en nasjonal arbeidsgiver kunne profesjonalisere
og standardisere de verktøyene som arbeidsgiver bruker
i likestillings- og diskrimineringsarbeidet fra den første
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rekrutteringen og gjennom hele yrkeskarrieren til den ansatte.
Eksempler på dette er profesjonaliserte rutiner i tilsettingsprosessen, felles arbeidsmiljøundersøkelser med tilhørende
forpliktende oppfølging og felles personalreglement. Felles
systemer vil sikre likebehandling på tvers av alle enheter i Den
norske kirke, og det vil være ressurseffektivt. Det er også verdifullt
med en nasjonal arbeidsgiverlinje når standarder skal endres,
slik vi har sett da Bispemøtet klargjorde at det ikke finnes noen
reservasjonsrett mot andre ordinertes prestetjeneste.
En helt vesentlig forskjell på en nasjonal arbeidsgiverlinje og
en lokal arbeidsgiverlinje er hva som skjer når den nærmeste
lederen ikke følger opp sine lovpålagte plikter. Hvor skal den
unge kvinnelige kapellanen henvende seg når det er prosten
eller kirkevergen som står for diskrimineringen? Hvor skal den
homofile soknepresten henvende seg når det er prosten eller
prostifellesrådets leder som har en trakasserende adferd? Hvor
skal den som opplever diskriminering og trakassering henvende
seg når man opplever at nærmeste leder, på tross av at man sier
ifra, ikke tar tak i problemene? Med en nasjonal arbeidsgiverlinje
vil det være mulig å løfte utfordringene til et høyere ledelsesnivå,
som da er forpliktet til å gripe inn. En nasjonal arbeidsgiverlinje
vil i tillegg være langt mindre utsatt for at nære bånd på
arbeidsplassen hindrer effektive tiltak mot diskriminering og
trakassering.
Hvis hensynet til arbeidet med likestilling, inkludering og
mangfold skal ha avgjørende vekt i arbeidet med ny kirkelig
organisering så mener Presteforeningen at en nasjonal
arbeidsgiverorganisering er det mest tjenlige. Dette er den
eneste modellen som gir den nasjonale kirke makt, myndighet og
forpliktelse til å skape endring for alle ansatte i Den norske kirke.
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Olav Holten
prost emeritus
oholten049@gmail.com
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«Dere lærer ikke å preke!»
Alex Johnson som ordinator og homilet
Alexander Lange Johnson (for mange kanskje meir kjent under
kjælenamnet «Lagga») var biskop i Hamar 1964-1974. Ofte vart
han omtala som «berre Alex», uformell som han var. I si samtid
var han ein betydeleg kyrkjemann, ikkje minst før, men også etter
si bispetid.
Det var naturleg for meg i 1969 å søkje ordinasjon hos han, sidan
eg kom frå Hamar bispedøme. Alex var kjent for å kunne vera
svært så direkte og utfordrande og var ikkje like enkel å vera
usamd med. Han hadde derfor heller ikkje berre eit godt ord
på seg som ordinator. Han tok tilsynelatande ikkje alltid med
silkehanskar på sine ordinandar. Eg hørte skrekkhistorier! Min
opplevelse vart noka heilt anna.
Reint praktisk var det ikkje like lett å finne tid og stad for ein
ordinasjonssamtale. Så skar Alex igjennom i telefonen: «Du
Olav, jeg tar en råsjans! Deler du kirkens tro? Vil du følge norsk
lov?» «Ja», svara eg. «Da har jeg foreløpig nok. Jeg kommer
tidlig den 25, juni, så har vi to timers samtale, før vi drar på
ordinasjonsgudstjenesten i Hegge kirke kl. 19.30. Og faller det
ikke heldig ut, blir det ingen ordinasjon!»
Onsdag 25. juni 1969 vart ein underleg og stor dag. Først jobba
eg i fleire timar med ordinasjonspreika. Den var ferdigskrivi, men
vart aldri god nok. Så kom bispen og vi hadde to timars intens
samtale.
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Ordinasjonssamtalen

Biskopens ord minnes eg slik:
«Ordinasjonssamtalen er en av de siste restene av læretukt i vår
kirke. Jeg skal ikke prøve dine kunnskaper. Det er unnagjort med
embetseksamen.
Jeg skal prøve din tro og om den er i samsvar med kirkens tro.
Jeg skal prøve om den er sterk nok til at du kan vigsles til prest.
Da er det tre områder jeg vil konsentrere meg om:
Hva betyr Jesus for deg?
Hva er ditt forhold til Skriften?
Vil du som prest følge kirkens ordninger og norsk lov?»
Korleis eg svara, hugsar eg lite av. Spørsmåla var svært direkte
og utfordrande, også personleg. Men eg trur at eg kom vel ifrå
det. Det gjaldt forholdet til Jesus som min frelsar. Det gjaldt
tilhøvet til Skrifta som Guds Ord og Skrifta sin einskap. Ordet
skulle lyde som det var, utan tillegg eller fråtrekk. Og tilhøvet til
kyrkjeordninga, lojalitet mot altarboka, og ordningane. Når det
gjaldt det siste, var spørmålet om alkohofri nattverdvin eit ømt
punkt. Men det løyste seg. På dette punktet er eg framleis anfekta.
Eg fekk ein opplevelse av at det ikke lenger berre var mi eiga
personlege lyst til og interesse for prestetenesta som styrte det
heile. Gjennom denne samtalen vart eg kalla til å bli prest av
kyrkja, gjennom biskopen. Det gav meg ein styrke. Min tru var
prøvd. Min truskap og lojalitet mot kyrkja var godkjent. Eg var i
ferd med å bli «rettelig kalt».
Deretter kom ordinasjonsgudstenesta der eg preika og forretta
nattverd. Dagen enda med kyrkjekaffi hos far i Øystre Slidre
prestegard, avslutta med ein real kalddusj frå biskopen, noko som
fleire opplevde verre enn eg.

«Dere lærer ikke å preke!»

Før han tok farvel, innleidde biskopen sine avskjedsord slik:
«Ikke vet jeg hva dere lærer på praktikum eller ikke, men dere
lærer ikke å preke!» Eg må innrømme, det var litt av ein «salve».
Den preika som eg hadde jobba så mykje med, finsplipt, ikke blitt
fornøgd med, og til slutt måtte la det «stå til» med! Og så den
attesten!

«Dere lærer ikke å preke!»
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Det heile endte med biskopen fekk med seg preikemanuskriptet til
gjennomsyn, vurdering og «retting».
Valdresprosten Ingvar Ødegaard freista å rette opp noka etterat
biskopen var reist. Godt forsøk, med kalddusjen hadde gjort sin
verknad.

Manuskript i retur med homiletisk program

Men manuskriptet kom i retur med biskopens svar. Eit svar som
eg sette stor pris på, sjøl om eg i min preikepraksis langt frå alltid
har følgt hans råd. Men det er eit døme på eit homiletisk program
som det er vel verdt å lytte til og som ikkje må gå i gløymeboka!
Og Alex Johnson var sjølv ein eineståande predikant, med frisk
humoristisk sans som det går fråsegn om!
«Jeg står fast ved du er en stor predikant men at du ikke har
lært å preke. Du har god teologisk substans, riktig dogmatikk,
riktig siktepunkt, god språkføring og fremfor alt en naturlig
veltalenhet.
Men du svikter med tekstbehandlingen. Etter at du har
lest teksten, starter du med et vanlig foredrag om menneskets
situasjon: «…Vi er sterke blitt, men livet er like fullt blitt
vanskelig…..» Inn i denne situasjon plasserer du så teksten
etter at ca. 40% av prekenen er ferdig. Svakheten ved dette
metode, som stammer fra J. J Jansen, er åpenbar: Teksten
blir ikke innledningen på prekenen, og det blir en markert
avstand mellom Guds Ord i teksten og Guds Ord i prekenen.
Predikanten glemmer at teksten slett ikke står så levende for
tilhøreren som for ham selv. Etter tre og en halv side kan man
rolig regne med at mange tilhørere i mellomtiden har glemt
hva teksten var. Man oppnår ikke autoritet. Dine betraktninger
om menneskets situasjon er riktig og treffende formulert, men
det er tross alt dine tanker.
Det eneste interessante ved en preken er hva Gud sier, og
utgangspunktet bør etter min mening alltid tas der. […] Men
hele denne oppskrift fører til at man uvilkårlig, etter hvert
som man venner seg til det, preker Gud Ord som Guds Ord og
ikke om Guds Ord. Og målet må alltid være at tilhøreren neste
gang han treffer på denne tekst, forstår den bedre. Eller at han
husker teksten og forstår den.»
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Trøyst etter kalddusjen

«Kjære Olav, jeg hadde ikke giddet på skrive et så langt brev om
dette om det ikke er fordi jeg sjelden har hørt en kandidat med en
slik Gud-gitt evne til å tale naturlig og rett på sak. Det er noe rent
prekenteknisk jeg mener du ikke har lært.
Å preke er formelt sett et «håndverk» som alle kan lære,
dersom de kan eksegese og har troen og kallet. Og kan man så
håndverket, lærer man siden kunsten.»

Tankar etter 52 år i presteteneste

Det som hendte meg 25. juni 1969 har vori med på å bere heile mi
prestetenste, også i ni år som pensjonist.
Eg møtte ein biskop som tok si teneste på djupaste alvor. Det
same var tilfelle med dei han skulle ordinere. Han gjekk ikkje
utanom vanskane, men utfordra kandidatane på dei. Samtidig
vart dette gjort med ein pastoral varme og omsorg som eg sjeldan
eller aldri har sett maken til.
Sjølv opplevde eg meg ivaretatt, no som «rettelig kallet». Mi tru
hadde bestått prøva. Det same var tilfelle med min truskap og
lojalitet mot den kyrkje som eg skulle gjera teneste som prest i.
Det fyller meg med inderleg takk!

Ole-Einar Andersen
cand.theol., tidligere journalist i Adresseavisen
oleander@wemail.no
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Ny salme: «Nåden feiger aldri ut»
«Nåden feiger aldri ut» er tittelen på en ny salmevise. Tittelen er
hentet fra en hilsen som Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud
Raaum ga under festgudstjenesten for Den norske kirkes nye
preses, biskop Olav Fykse Tveit, i Nidarosdomen 11.oktober 2020.
Salmevisa tilegnes med frimodighet dem begge – og stilles til fri
bruk for alle.
Den konkrete bakgrunnen er denne: jeg fulgte den direktesendte
festgudstjenesten fra Nidarosdomen på TV i oktober, og tok
umiddelbart notater fra hilsenen som Kirkerådets leder Kristin
Gunleiksrud Raaum framførte. Der sa hun blant annet:
Kirken skal by på fellesskap, et sted der ytre stæsj og iscenesatt
prakt ikke teller. Kirken er et rom for de lange linjer. Det ligger
under som en dypt forankret klangbunn i folks bevissthet:
i kirken er det alvor og sannhet som gis rom. Som kirke har
vi snublet og famlet. Men også kirken holdes oppe av Guds
nåde. Den holdes sammen av Guds uforbeholdne kjærlighet til
oss, til alle mennesker. Kirken er i verden som et forsonende
fellesskap, med en felles forpliktelse: å løfte frem Guds
kompromissløse nåde.
Uansett om vi er her, i et storslått kirkerom, eller sitter hjemme
hos oss selv, er vi alle omfattet av en nåde som aldri feiger ut.
Den er der, for den som sørger og lider, for dåpsbarnet, for
konfirmanten som mottar forbønnen eller i ekteskapet der to
forenes i kjærlighet.
Evangeliet er ikke forbeholdt de få. Å reservere evangeliet for
noen grupper, å bruke evangeliet til å holde noen ute eller nede,
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det er i strid med Jesu budskap. Hele grunnfortellingen om
Jesus er at han åpner for mangfold. Jesus brekker Gudsriket
åpent for alle – særlig dem som ble holdt utenfor. Dette
forplikter kirken til å fortelle om en Gud som strekker hånden
ut til mennesker, uansett hva som skjer. Slik at vi alle kan møte
en kompromissløs nåde.
Raaums sterke hilsen til preses Fykse Tveit falt i god jord også
foran tv-skjermen i Trondheim, og de første tekstskissene til
salmen ble skrevet samme dag.
Den nye salmevisa synges til samme irske folkemelodi som salme
nr 103 i Norsk Salmebok («I et skur ved Betlehem»). Den kan
veldig gjerne synges litt «pub-aktig», røft og livlig.
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«Nåden feiger aldri ut»
Salmevise av Ole-Einar Andersen (2020)
Melodi: Irsk folketone / Norsk Salmebok nr 104 («I et skur
ved Betlehem»)
1) Nåden feiger aldri ut! Du kan snuble, gå på trynet,
men for Gud som elsker alle, er du aldri ut av syne!
Slik er Guds kjærlighet. (Ref:)
Vi kan gråte og danse!
Vi kan føle og sanse!
Det er nådens puls som gjelder!
Det er Guds kjærlighet!
2) Nåden feiger aldri ut! Holder aldri noen nede,
er en utstrakt hånd til alle, reiser opp og er til stede.
Slik er Guds kjærlighet! (Ref:)
3) Nåden feiger aldri ut! Har et evig datostempel;
samme holdbarhet på gata, som i katedral og tempel.
Slik er Guds kjærlighet! (Ref:)
4) Nåden feiger aldri ut! Følger deg til alle tider,
når du jubler, når du sørger, når du smiler, når du lider.
Slik er Guds kjærlighet! (Ref:)
5) Nåden feiger aldri ut! Alle har en plass ved bordet!
Selv om noen setter grenser, sier Gud at du skal tro det!
Slik er Guds kjærlighet! (Ref:)
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6) Nåden feiger aldri ut! Hvem du elsker og hva du er,
har du sterk tro eller tviler, spiller ingen rolle her.
Slik er Guds kjærlighet! (Ref:)
7) Nåden feiger aldri ut! Den står fast selv om vi svikter;
sjenerøs og kompromissløs, med en godhet som forplikter.
Slik er Guds kjærlighet! (Ref:)
8) Nåden feiger aldri ut! Den gir vilje, mot og krefter!
Inspirert av Jesu gjerning, tar vi sats og følger efter.
Slik er Guds kjærlighet! (Ref:)
9) Nåden feiger aldri ut! Hvilket heftig håp vi eier!
Selv når alt er kjipt og trasig – kan vi tro vi går mot seier.
Slik er Guds kjærlighet! (Ref:)
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Harald Frøvoll Torgauten
prostiprest i Kongsberg prosti
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Nyttårsdag / Jesu navnedag
lørdag 1. januar 2022
Salme 72,17–19 Hans herlige navn
Rom 10,8b–13 Rik nok for alle
Matt 18,19–20 Samlet i mitt navn

“What’s in a name? That which we call a rose by any other name
would smell just as sweet.”
William Shakespeare
Hva er et navn? Skal vi tro Shakespeare er det en ganske arbitrær
ting. Om en rose hadde hett noe annet enn nettopp rose, så hadde
den fremdeles duftet like godt. Dette er jo tullball. Det vil si, det
stemmer jo rent teknisk (slik tullball ofte gjør), men en person,
en ting eller et fenomen kommer aldri til oss som en steril,
endimensjonal eksistens. Og navn er en umistelig del av denne
flerdimensjonale eksistensen. Navn gir oss minner, assosiasjoner
og relasjoner til det vi skal forholde oss til. Alle navn kunne
selvsagt vært noe annet. Og himmelen kunne selvsagt vært grønn.
Hvis vi skulle dra denne logikken over til bibelens og kirkens
univers, så kunne vi sagt at frelsesverket hadde vært like gyldig
og reelt hvis Jesu navn ikke var Jesus, men for eksempel Bob. En
påstand som strengt tatt er sann, men rimelig absurd. Gjennom
hele Bibelens fortelling, og gjennom hele kirkens liv har navn vært
opphøyet til noe langt mer enn en tilfeldig benevnelse. Én ting er
selvsagt Guds navn. Men også Gud gir navn, og noen ganger gir
Gud nye navn for å understreke en ny retning, slik som at Abram
blir Abraham. Og når kirken så spredte seg utover verden tok de
nye troende gjerne nytt navn ved sin omvendelse, for å markere at
livet nå fikk ny retning. Og fremdeles tar ordensfolk, og ikke minst

44

Tekstgjennomganger

paver, navn som skal bety noe ‒ bety noe mer enn at vi tross alt
må hete noe. Og bare spør en nybakt forelder om navn er tilfeldig
og uten reell mening.
Jesu navn er for den kristne kirken selvsagt umistelig, hellig –
og kunne ikke vært noe annet. Jesus – Gud frelser. Navnet er et
guddommelig pålegg til Maria, formidlet av en engel. Det som
springer frem i hodet i denne sammenheng er selvsagt Jesusbønnen. Hvis man i sitt bønneliv skulle komme til kjernen av hva
det kristne liv dreier seg om, så er det Bartimeus’ bønn: «Herre
Jesus Krist, Guds sønn, miskunn deg over meg, en synder!», eller
kortere: «Jesus Kristus, miskunn deg over meg!», eller i sin mest
destillerte form: «Jesus Kristus». A savior by any other name
would not smell just as sweet. Så, navn er viktig. Men hva er det,
og hva brukes det til?
Gjennom dagens tekster ser vi ulike aspekter ved Guds navn. Det
handler om hyllest og velønsker til den hvis navn sørger for sitt
folk. Det handler om å påkalle navnet for å oppnå frelse. Og det
handler om å ha navnet som samlingspunkt for fellesskapet, det
være seg lite eller stort.
Først til GT-teksten. Salme 72 kan ha vært en kongesalme, brukt
ved kroning eller ved de årlige feiringene av kroningen, men
har siden langt tilbake vært brukt og forstått som en messiansk
profeti. Dette trenger jo heller ikke å være perspektiver som
gjensidig utelukker hverandre. Her finner vi opphavet til en
sentral tekststrofe i salmen Navnet Jesus, og her omtales navnet
nærmest som et selvstendig subjekt. Og er det noen som ville
være uenige med vår venn Shakespeare i påstanden om at navn
er mindre viktig, så er det det gamle testamentets personer og
forfattere. I motsetning til oss som lever i en sekulær, men likevel
overveldende monoteistisk verden, så var gudsnavnet viktig for
folket i den gamle pakt av den enkle grunn at deres Gud måtte
identifiseres i mylderet av andre guder. Og dette navnet var hellig
beyond comprehension og betrodd dem som en overveldende
gave. Om salmen brukes henvendt til en jordisk konge eller
kongenes konge, så handler det om å sette sin lit til en som er
mektigere enn seg selv. En som «berger en fattig som roper, en
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stakkar som ingen hjelper, bryr seg om fattige og svake, som
berger de fattiges liv og løser dem fra tvang og vold» fordi
«deres liv er dyrebart i hans øyne». Når teksten settes inn på
denne helligdagen, og sammenstilles med de øvrige tekstene,
så skyves vi godt i retning av en fortolkning av den som en
messiasforventning.
Så kommer vi til epistelteksten. Alle tekster som gir en slags
oppskrift på frelse bærer en dobbelthet i seg. Den kan leses
inkluderende (det er blott dette som skal til!) eller ekskluderende
(uten dette kan man ikke bli frelst!). Denne teksten har jeg selv
opplevd brukt på begge måter, og da gjerne for å gi en forhåndsprognose om andre menneskers etterliv. Dette til side så trer
det sentrale i denne leseteksten fram som den tette forbindelse
mellom hjerte og munn. Å bekjenne sin tro på Jesus er da like
mye en kroppslig aktivitet som en kognitiv. Veien går fra hjertet
til munnen, ikke fra hjernen til munnen.
Evangelieteksten handler om det å samles i Jesu navn. Men
passasjen er inneklemt mellom to eksempler på at dette ikke
er noen naiv sukkertekst hvor relasjoner alltid er overnaturlig
kjærlige og vennlige fordi de skjer i Jesu navn. Like før får vi
veiledningen om hvordan man skal opptre om en annen disippel
gjør deg urett, og ikke vil endre atferd. Da må de som ødelegger
fellesskapet ut av det. Vi får også et ekko av Peters nøkkelmakt fra
kapittel 16. Nøkkelmakten er selvfølgelig en skremmende ting, og
det bør den være. Men også i evangelieteksten selv blir vi vitne til
at disiplene får en skremmende stor myndighet, nemlig at hva de
enn blir enige om å be om, så skal Jesu Far gi dem det. Både dette
løftet og løftet om nøkkelmakten er overveldende, skremmende
og litt vanskelige å forholde seg til. Men mens nøkkelmaktens
konsekvenser vil bli tydelige først på andre siden, så loves
disiplene svar på sine bønner. Hva så med våre bønner? Det er
ganske ofte vi er et par stykker som blir enige om å be om noe,
sånn i alle fall hver søndag, uten at det er en erfaring vi kjenner
igjen, at det da vil bli gitt oss slik vi ber om.
Lettere da er det å forholde seg til evangelietekstens avsluttende
løfte: der hvor man samles i Jesu navn, der vil Jesus være. I min
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prestetid har jeg flere enn én gang brukt denne teksten som
en litt teit prestevits, dersom oppmøtet har vært overraskende
(eller helt forventet) lavt til en gudstjeneste. Og det er klart,
den er en oppmuntring til små forsamlinger. Det er ikke en
menighets ressurser, enorme medlems- og oppmøtetall, eller
andre suksessfaktorer som garanterer for et autentisk kristent
fellesskap. Dette er hver for seg fine ting, men det er Jesu nærvær
som gir liv.
Dagen har to navn. Nyttårsdag og Jesu navnedag. Det første
navnet er pragmatisk og praktisk. Det er fint å starte året med
gudstjeneste. Men det er ikke årsskiftet som berettiger denne
gudstjenesten i forordningen. Det sekulære året er jo tross alt . . .
sekulært. Vi feirer oktaven for juledagen, Jesu åttende levedag, og
etter jødisk skikk dagen for hans navnedag og omskjærelse. Når
det er sagt så lever vi jo både i kirkens liv og fortelling og i verdens
liv og fortelling, så det er ikke urimelig at de håp, forventninger og
kanskje engstelser vi har for det nye året, og de refleksjoner, gode
minner og gnagende feilskjær vi har med oss fra det foregående,
får lov til å være med inn i gudstjenesten. Våre liv vedkommer
Gud, også hvilke datoer historien har bestemt at vi skal føle at vi
starter på noe nytt, selv om vi selvfølgelig burde sitte med denne
følelsen i langt større grad en måneds tid tidligere. Men man kan
ikke bli helt kirkeårsfundamentalist heller.
Navnedagen, og dermed også omskjærelsesdagen, er med på
å tydeliggjøre for oss det konkrete, stedbundne og tidsbundne
ved Jesu liv. Gud ble født i en helt bestemt familie, i et helt
bestemt folk, til en helt bestemt tid, med sine riter, tradisjoner
og idealer. Dette understreker inkarnasjonen som en konkret
hendelse (naturlig nok). Guds inntreden i verden er ikke en
idé, men en hendelse. Jesus fra Nasaret, født i Betlehem, er en
person, ikke en idé. De forventinger vi kjenner gjennom hele det
gamle testamentet innfris. Samtidig med at det partikulære med
Jesu fødsel, den profeterte og ventede hendelsen, bekreftes, så
bekreftes også det allment menneskelige, med fødsel og det å bli
gitt et navn.
God Kristi navnedag, og godt nytt år!

Nyttårsdag / Jesu navnedag

Salmeforslag

965 – I Jesu navn, i Jesu navn
86 – Navnet Jesus
87 – Jesus, ja, han alene
84 – Gamleåret seig i hav
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Kristi åpenbaringsdag
søndag 2. januar 2022
Jes 51,4–8 Min frelse varer fra slekt til slekt
2 Kor 4,1–6 Kristi herlighet
Joh 12,42–47 Som lys er jeg kommet til verden
Da kirken på et tidspunkt i sin utvikling begynte å bli opptatt
av å feire Jesu fødsel, oppsto det noe strid om hvilket tidspunkt
som var det riktige. Den eldste markeringen ble knyttet til
Jesu dåp, som igjen var lagt til en førkristen vannfest, som ble
feiret 6. januar. Man mente å vite at Jesus ble født og døpt på
samme dag. Etter at 25. desember, den romerske festen for Sol
Invictus, senere vant frem som dagen for fødselsmarkeringen, ble
epifania – festen for Kristi åpenbaring – likevel stående som den
andre store dagen som rammer inn julefeiringen. Slik blir Kristi
åpenbaringsdag på et vis å feire jul en gang til, ikke i tid, men
sett fra en annen kant. Dette blir understreket av at den gamle
evangelieteksten for denne dagen er hentet fra Matt 2, og er «det
andre» juleevangeliet. Også de årene denne teksten ikke leses,
synes jeg dette er en viktig ramme for denne dagen: Det er en ny
feiring av Jesu fødsel.
Teksten fra Matt 2, kan dermed danne et slags bakteppe også for
tredje rekkes tekster, hvor vi føres inn i et helt annet landskap enn
det med stjernen og de vise menn. I Johannes 12 har Jesus holdt
inntog i Jerusalem, og konflikten med de teologiske og kultiske
autoritetene tilspisser seg. Jesu proklamasjon om hvem han er og
hva som er konsekvensen av hans ord, er hos Johannes den siste
offentlige opptredenen før Jesus går og feirer skjærtorsdag med
disiplene. Og denne siste talen er like mye en domstekst som en
åpenbaringstekst.
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Slik sett kunne man stille spørsmål ved avgrensningen av
perikopen. Joh 12,37-50 har som overskrift «vantro og dom».
Hovedfokus er her Jesu kommentar til at «de» (v37) som vel må
henvise til både folket og de religiøse autoritetene i Jerusalem (av
Johannes generelt omtalt som «jødene»), ikke trodde på ham.
Johannes vil vise at dette er forutsagt av profetene, og henviser til
Jesaja. Men «likevel», som dagens tekst begynnes med, var det
mange som trodde på ham, men de var redde for å tone flagg. Det
er nærliggende å tenke at frykten for å bli utstøtt er en beskrivelse
av hva som faktisk skjedde på den tiden evangeliet ble skrevet.
Når Jesus taler inn i situasjonen, er det ved å peke på at den som
tror på ham tror på Gud og at han (Jesus) er kommet som lys og
frelser. Men også at de som ikke tror på ham skal bli dømt, ikke av
Jesus, men av Jesu ord. Denne spenningen mellom frelse, rettferd
og dom, har også en sterk gjenklang i dagens GT-tekst, fra Jesaja.
Jeg synes dette er et spennende utgangspunkt for å reflektere over
Kristi åpenbaring. Lyset som er kommet til verden, skinner inn i
våre hjerter, slik korinterbrevsteksten sier, men lyset er også noe
som avdekker Guds rettferdighet. Lyset i seg selv har en frelsende
kraft, men det lyset faller på kan avdekke urett. Slik rettferdige
ord kan.
Det som likevel treffer meg mest i teksten på en Kristi åpenbaringsdag, som prest og representant for den etablerte kirke
i Norge, er den engstelsen hos dem som trodde på ham – men
som var redde for å bli utstøtt. Dette er et universelt fenomen. I
Jerusalem på Jesu tid, og enda mer etter Tempelets fall, hadde
fariseerne det ideologiske overtaket. Det var de som definerte
hva som var en rett eller feil forståelse. Det er ikke vanskelig
å finne eksempler på tilsvarende dynamikker i den kristne
kirken, både gjennom historien og i dag. Kirken er både et
system av tanker og læresetninger og en organisasjon, og i begge
kapasiteter er den villig til å forsvare seg mot dem som utfordrer
dens autoritet. Det koster å sette seg opp mot det som er en
etablerte sannhet, en sannhet som gjerne er finslipt gjennom
århundrer med teologisk tenkning. Den som tviler eller som tror
ting er annerledes enn den vedtatte sannhet, må ofte betale en
pris. Samtidig er kirkehistorien, fra oldkirken og inn i vår egen

Kristi åpenbaringsdag

51

kirkehverdag, også full av eksempler – til dels svært blodige – på
at denne autoriteten er blitt utfordret, med grunnlag i Jesu ord,
av mennesker som har overvunnet frykten for å bli utstøtt eller
for ikke å fremstå som konforme. I vår egen tid har de mange
store endringene i forståelsen av verden rundt oss, synet på
samfunnet og ikke minst oppfatningen av hvem og hva mennesket
er, skapt store brytninger mellom kirke og samfunn, men også
innad i kirken. Dermed er det å bli stående på det som var rett
før blitt mer krevende, vi utfordres til å søke nye svar. Det er en
krevende øvelse, og en problemstilling de fleste i vår tid kjenner
på kroppen. Det er lett å mene at det er jeg selv som i størst grad
har funnet frem til den beste forståelsen av hva som er en den
rette kristne tro og lære, enten vi er mer konservative eller mer
progressive i teologi og kirkesyn. Men teksten retter seg alltid mot
den som leser. Og på denne åpenbaringsdagen, etter at vi nylig
har lest den lille historien fra Lukas, om Jesu fødsel, roper Jesus
ut at å tro på ham er å tro på Gud, og se ham er å se Gud, å høre
ham er å høre Gud. Han er kommet for å frelse, men ordene hans
er en stadig dommer over vårt liv, våre tanker; våre holdninger;
våre fordommer. Det ligger en dobbelthet i dette. På den ene
siden kan kirken aldri slå seg til ro med at den nå har funnet den
rette troen eller den rette forståelsen av hva som er en rett kristen
holdning i ulike spørsmål. Gjør den det, blir veien derfra og til å
bli autoritær ofte svært kort. Men når vi tror vi har grepet ham,
kommer Jesus alltid til oss på ny og setter ting i nye perspektiv.
Som enkeltmennesker og som kirke må vi alltid tørre å la oss
utfordre av Jesu ord. På den annen side kan vi hvile i det som
konkluderer dagens tekstperikope: Når Jesus kom til verden, var
det for å frelse verden, og at ingen som tror på ham skal være i
mørket, for han er lyset.

Salmeforslag

Den svenske forfatteren og poeten Ylva Eggehorn har skrevet en
salme (med melodi av ingen andre enn Benny Andersson) som
jeg synes griper innholdet i teksten veldig godt, særlig i rammen
av Kristi åpenbaringsdag. Vi har laget oss bilder og forestillinger
om hvem Jesus er og hvem Gud er, og har brukt disse bildene til
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å skape vårt eget, men Jesus kommer på ny, som en fremmed, og
er midt i livet, men griper også inn i livet og avslører fasadene.
Salmen anbefales! Nr. 364 i salmeboken.
Ellers dufter ikke tekstene i dag så mye av jul, men kanskje
nettopp derfor er det et poeng å understreke det gjennom
salmevalget. Nr. 89 Hør nå godt nytt kan gi stemningen, eller evt.
en mer kjent julesang, avhengig av menigheten. Nr. 95 Herligste
Jesus er også en fin salme gjennom hele åpenbaringstiden. Nr. 98
Din herlegdom, Frelsar går også godt inn i dagens tema.

Sigurd Hanserud
redaksjonssekretær
sigurd.hanserud@teologi.uio.no
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2. søndag i åpenbaringstiden
9. januar 2022
Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
Kol 1,15–20 Skapelse og forsoning
Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd

«Se Guds lam!»
– se Guds dalende due! Se han som kom før meg som kommer
etter meg! Se! Guds sønn!
Her skal jeg i mindre grad snakke om den åpenbare koblingen til
vår liturgi, eller allusjonen til syndebukken i 3 Mos 16,22, eller
andre allusjoner til offerslakt. Jeg vil ikke se tilbake, men jeg vi se
framover sammen med Johannes døperen.
Johannes har ropt i ødemarken og døpt med vann og han har
nettopp blitt spurt ut om hvem han er. Hadde vi hørt en mann
rope bibelsitater i ødemarken i dag hadde vi latt ham være; hvis
han hadde døpt hadde vi tenkt at han var en kultleder. Hvis vi
hadde kunnet spørre ham, hadde vi nok ikke spurt – som prestene
og levittene fra Jerusalem i perikopen like før (Joh 1,19-28), om
hvem han er; vi hadde spurt «hvem tror du at du er?». Allerede
i spørsmålet ville vi ha røpt at vi ikke tror at han er den han ville
sagt han var.
Men hvem var Johannes døperen? Han er ikke Messias (Joh
1,20), ikke Elia (v21), ikke profeten (som skulle fremtre i endetiden) (v22), men en «røst som roper i ødemarken», som Jesaja
sier (Jes 40,3). Johannes’ utsagn bærer pregnante ekko til
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Jesaja, men hvordan kunne prestene og levittene overse Jesaja så
åpenbart, når Jesaja er den eneste profeten Johannes siterer og
alluderer til?
Man trenger ikke å gå lenger enn til Bibelen 2011 og det gode
intertekstuelle apparatet der før man legger merke til noe
– og med litt videre undersøkelser, et større brudd mellom
Johannesevangeliet og de synoptiske. I noten til Joh 1,21 nevnes
det at etter Malaki 4,5, så skulle Elia kommer før Messias: «Se,
jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer, den
store og forferdelige» (Mal 4,5). Lenger enn dette kommer vi ikke
med Bibel 2011s noteapparat, men tidlig i Lukasevangeliet ser
vi en lignende tanke og forforståelse av døperen Johannes, mot
slutten av engelens tale til Elisabet: «Han skal gå i forveien for
Herren med samme ånd og kraft som Elia» (Luk 1,17). I noten til
dette verset henvises det også til Malaki. Hos Markus og Matteus
forklares ikke Johannes som Elia før senere i fortellingen. I
Matteus forklarer Jesus Johannes som profet, ja mer enn en
profet (Matt 11,9), og videre sier han om Johannes: «Han er den
Elia som skulle komme» (Matt 11,14). I Matteus kapittel 17 spør
disiplene hvorfor de skriftlærde sier at Elia først må komme (før
Messias), Jesus svarer «Elia skal nok komme og sette alt i rette
stand. Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet» (Matt 17,11-12a).
Da Jesus har talt ferdig, avsluttes perikopen «Da skjønte disiplene
at det var om døperen Johannes han talte til dem» (v13). Hos
Markus 9,9-13 får vi den samme dialogen som hos Matteus, i
kortere form så klart, og uten den eksplisitte henvisningen til at
Johannes var Elia. I lys av dette kan vi undre oss over hvorfor her
i Johannesevangeliet døperen Johannes fremstilles som så blankt
nektende til å være Elia når både prestene, levittene og fariseerne,
og også tilsynelatende de synoptiske evangelistene, en engel hos
Lukas, og Jesus selv i Matteusevangeliet alle sier at Johannes er
Elia (men joda, de observante vil ha lagt merke til at det ikke alltid
settes hardt likhetstegn mellom Johannes og Elia, noen ganger
er Johannes som Elia, og andre steder er kanskje en symbolsk
tolkning mer på sin plass).
Tilbake til forskjellen mellom å spørre «hvem er du?» og «hvem
tror du at du er?» – jeg tror prestenes spørsmål «hvem er du?»
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reflekterer en neglebitende venting på Messias. Prestene og
levittene spør Johannes egentlig i håp om at han faktisk er Elia
eller profeten, slik at Johannes kan fastslå ovenfor dem at jo,
Messias er nært forestående. Men det var ikke slik. Johannes
unndrar seg å passe inn i Malakis profeti; Johannes er ikke her ett
blant flere betingelser som skal oppfylles i henhold til profetien
eller i henhold til de implisitte lovene om profetiers oppfyllelse
som Messias’ komme må rette seg etter.

Johannes’ visjonære Messiasbevis

Det ser ut til at Johannes har en ganske annen fortolkingsnøkkel
til Jesus som Messias enn de andre. En langt mer visjonær
nøkkel båret av symboler, allusjoner og frempek. Messias’
komme fremstår i Joh 1,29-34 som delirium. Som enhver bibelsprengt galning, kultleder eller selverklært profet taler han i
pregnante ekko til skriften. I dag ville lignende tale referert til
Åpenbaringsboken og lest tidens tegn i lys av den, med en agenda
om å bevise at endetiden er nær, at Antikrist har kommet eller at
Kristus er nær til å komme igjen.
Johannes’ åpningssalve er en uforklart erklæring: «Se Guds
lam, som bærer bort verdens synd!». Denne er allusjonstung.
Bibel 2011s noteapparat henviser oss til «Jes 53,4f.7», som
utenom de første par versene, er inneholdt i GT-teksten til i dag.
Johannes bruker Jesaja til å si noe om Jesus. Men Johannes
vet strengt tatt ikke noe om korsfestelsen enda, i hvert fall ikke
etter vanlige menneskelige standarder. På et vis fører Johannes
sitt Messiasbevis på bakgrunn av fremtiden. I motsetning til
Malakis betingede Messias – altså at Elia må komme først, setter
Johannes Messiasbetingelsen på Jesu fremtid. Messias kommer
ikke som følge av noe som har skjedd eller som er meningen at
skal skje først. Messias kommer for det som skal skje. Messias
kommer fra fremtiden (beklager at Jesus nå framstår som en
tidsreisende science-fiction helt, men jeg kunne ikke dy meg).
Men Johannes fortsetter med et tilsynelatende paradoks i Joh
1,30-31 (jeg omskriver for å gjøre paradokset klarere): Etter
meg kommer en som er før meg, for at han skal bli åpenbart
er jeg kommet. Johannes snakker om Jesus som en som på
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én og samme tid har kommet både før ham («han var til før
meg» (v30)) og som skal komme etter ham («for at han skal bli
åpenbart for Israel» (v31)). Det gjør det ikke lettere at Johannes
døperen ifølge Lukasevangeliet til og med er født opptil seks
måneder før Jesus (Luk 1,26)!
Videre kommer duevisjonen. En due kom dalende fra himmelen.
Denne duen var Ånden. Johannes sier at han ikke kjente mannen
(Joh 1,31a.33a), men at han hadde blitt fortalt at «Ham du ser
Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den
hellige ånd» (Joh 1,33). Noteapparatet henviser oss til Jes 11,2:
«Og Herrens Ånd skal hvile over ham - visdoms og forstands Ånd,
råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og
frykt for ham.» Og Jes 42,1: «Se, min tjener, som jeg støtter, min
utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham,
han skal føre rett ut til hedningefolkene.» Legg merke til her at
det ikke står noe om noen due, men Johannes forsto symbolikken,
kanskje forankret i fortellingen om Noahs ark.
Til sist erklærer Johannes om Jesus: «Han er Guds sønn» (Joh
1,34).
Johannes taler kun ut fra sin egen visjonære opplevelse. Hans
tale er ikke forankret i noen ting utenom allusjoner og symbolikk.
Hans tale er en serie vanskelige ikke-argumenterte påstander
om Jesus. Talen hans er på én og samme tid tale som går rett
imot prestene og levittenes ønske om at han kunne forankres
i skriften og at han var Elia som skulle annonsere Messias;
samtidig forutsetter Johannes’ tale stor symbolkunnskap og
skriftkyndighet for å forstå. I en preken er det svært mye å pakke
ut her. Det Johannes’ tale imidlertid ikke er, er et argument for
hvem Jesus er. Det det heller er, er kryptiske symboler som gir
mer mening i framtiden enn i fortiden, og et paradoksalt utsagn
om Jesus og Messias’ plass i tiden (han er kommet før, men
kommer etter). Til dette om tid kan jeg henvise til Wolfhart
Pannenberg som i sin kristologi (Jesus – God and Man) skriver
om Jesus-hendelsen som en proleptisk hendelse, som frempek
eller forventing, til tingene som skal skje til slutt, slik at Jesus
settes nærere til eskatologien, ikke bare som frelser og forløser,
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men også som en del av selve endetiden, slik at eskatologien
ikke bare er noe vi snakker om som der fremme, men som noe
som allerede til en viss grad har skjedd. Det ser ut til at døperen
Johannes allerede forutser en type Messiansk tidskollaps med
utsagnet i 1,30-31.
Paulus, i dagens lesning fra brevet til Kolosserne, gir ekko til
Johannes’ han var før meg. Paulus utdyper dette ved å erklære
Jesus som «førstefødt før alt det skapte» (Kol 1,15), at i Jesus er
alt blitt skapt (v16) og at alt blir holdt sammen i ham (v17). Han
er kirkens hode (v18). «[O]g ved ham ville Gud forsone alt med
seg selv» (v20). I dette siste verset er gresken mer oppklarende
enn norsken. Norsken leser jeg som tilbakeskuende, at Gud
ville forsone alt, men uten kanskje helt å få det til? En alternativ
tolking, at verset sier noe om Guds vilje er også misvisende da det
ikke står noe om vilje i gresken. I gresken derimot, leser vi verbet
ἀποκαταλλάξαι i infinitiv aorist. Infinitte verb sier ingenting om tid,
og aorist har sammen med infinitiv ingenting med tid å gjøre, men
beskriver heller at handlingen er punktuell (Se Ragnar Leivestad,
Nytestamentlig gresk grammatikk, 3. utg: §127b). En mindre
misvisende oversettelse kan derfor være «og ved ham å forsone
alt med seg selv». På den måten skuer også Paulus, i likhet med
Johannes, framover i tillegg til bakover. (Fraværet av «Gud» som
subjekt i oversettelsen skyldes at Gud ikke er eksplisitt til stede
som subjekt i gresken, knapt egentlig i noen deler av perikopen).

Å preke om framtiden

Alle tre tekstene i dag handler i stor grad om fremtid: Jesaja
ser fram til en Messias, Døperen Johannes ser oppfyllelsen av
denne forventingen, men beviser oppfyllelsen av profetien via
fremtidsvisjoner og symboler og ikke historiske hendelser. Paulus
sier noe om hvem Jesus er og var, men også noe om hvem han
skal bli. Jeg tenker at utenom dagens åpenbare liturgiske ekko
(Se Guds lam! Agnus Dei) og den følgende forsoningslæren
i Kristus, så er dette også en dag for å si noe om korsets og
Jesu fremtid. Det er en dag for å bli ved døperen Johannes’
deliriske Messiasbevis – for å kjenne på håpets utålmodighet og
voldsomme forventing. Messias sitter ikke fast i fortiden, men
ankommer fra fremtiden.
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Salmeforslag i ingen spesiell rekkefølge

Jeg retter oppmerksomheten til allusjoner, symbolikk og fremtid:
9 – Rydd vei for Herrens komme
117 – Se, vi går opp til Jerusalem
165 – O Guds lam uskyldig
443 – Alltid ventar eg å finna
583 – Anden over vatnet sveiv

Inger Lise Myhre Guttormsen
sykehusprest ved Blakstad psykiatriske sykehus
inger.lise.guttormsen@vestreviken.no
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3. søndag i åpenbaringstiden
16. januar 2022
2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er

Litt om Johannesevangeliet og prologen

Søndagens prekentekst er hentet fra starten av Johannesevangeliet. Johannesevangeliet forteller om Jesu virke, død og
oppstandelse. Det sies å være skrevet ned «for at dere skal tro at
Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i
hans navn» (20,31). At dette er forfatterens mål med skriftet, er
på ulike måter tydelig fra start til slutt.
Dagens tekst er del av prologen. Prologen er skrevet i poetisk form
og er inngangsporten til hele evangeliet. Jesus blir introdusert
som Ordet, logos, Guds enbårne sønn som er kommet for å
åpenbare hvem Gud er. Allerede i prologen får vi et glimt av den
blandede mottakelsen Jesus får. Noen tar imot og andre ikke. De
som tar imot er Guds barn, de som ikke tar imot representerer
verden og mørket. Dette er hovedkonflikten gjennom evangeliet.
At Jesus kalles Ordet knytter prologen til skapelsesberetningen.
Guds ord er forbundet med både skapelse og åpenbaring (Sal
33,6 og 1 Sam 3,7). I prologen er Ordet/Jesus knyttet eksplisitt til
dette.
I stoisk filosofi er logos verdensfornuften, det gudommelige
prinsippet som gjennomtrenger alt.
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Dagen og prekenen

Vi er i åpenbaringstiden, tiden etter at vi nok en gang har delt
fortellingene om Gud som ble et menneske. Født i enkle kår,
hyllet av gjetere, vise menn, engler, og stjerneskinn, og fryktet av
mennesker med makt. Vi er tilbake i hverdagen igjen etter dager
fylt med familiefellesskap og hygge ‒ eller ensomhet og betente
familierelasjoner.
Noen har holdt på julen til 20. dag, andre er lykkelige fordi
hverdagen er tilbake. Og at de offentlige kontorene, psykologene
og terapeutene, er tilbake på jobb.
I kirka skal Jesus, det sårbare barnet, åpenbares for oss som Gud
selv og som verdens frelser. Håpet om at vi kan våge å se på oss
selv som Guds elskede barn, skal plantes i våre hjerter og vår
forstand, og muligens finne rotfeste.
Jeg velger å starte litt i dagens GT tekst fra 2 Mosebok, som tar
oss med til spørsmålet om hvem Gud er.
Vi leser i forkant av leseteksten at Gud selv har hørt folkets
skrik under slavedriverne. Han sier til dem at han kjenner deres
smerte og at Han har steget ned for å fri dem ut av hendene på
Egypterne, for å ta dem bort og føre dem til et vidstrakt land som
flyter av melk og honning. Skriket fra Egypt har nådd ham.
Så kommer spørsmålet om hvem skal jeg si at du er. Jeg er den jeg
er. Jeg er, har sendt meg. Herren, fedrenes Gud, Abraham, Isak
og Jakobs Gud.
Jeg er, den Gud som har hørt skrikene deres og vil fri dere ut.
Gud gir oss Jesus, sin eneste sønn. Dette lille barnet i stallen
som må bæres og trøstes, mates og stelles, som blir hørt av
sine foreldre når han skriker. Han starter sitt liv i foreldrenes
armer, på esleryggen i flukt for livet, med gull, røkelse og myrra i
bagasjen. Der i deres omsorg må han forhåpentligvis få kjenne seg
trygg. Så er det der i deres armer og i deres blikk, han vokser opp
og blir den han skal bli, en mann og gudesønn, som med sine ord,
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handlinger og kropp skal vise vei til den Gud som er, og som hører
verdens skrik.
Johannes døperen skriker også, eller kanskje mer roper, til de
som er der og lytter. «Der er han, han som jeg vitnet om, han
som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før
meg.» Et budskap som ikke er helt lettfattelig. Samtidig aner vi
kanskje et glimt av det hellige. At Jesus er han de ventet på, at han
er større enn vi aner og at han er nådefull. Hans nåde kommer i
rikelige mengder, som et land med vide sletter og som flyter av
melk og honning. «Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde»
(1,16).
Jeg møter dem som roper ut sine budskap, men bak låste dører.
Mange av dem opplever seg også sendt av Gud til verden med et
oppdrag. Når jeg lytter til dem, til budskapet, så leter jeg ‒ etter
fortellingen om livet, det sårbare og de vonde fortellingene som
noen ganger ligger der under psykosens vrangforestillinger.
Jeg lytter etter de gode opplevelsene, smakebiter av omsorg og
kjærlighet. Og jeg lytter etter det hellige. Det er ikke alltid jeg
finner spor av noe av disse tingene, men jeg lytter likevel, og
prøver å speile noe av det jeg har hørt, for kanskje å gi noe tilbake.
Som et snev av orden midt i kaos.
Slik Ordet som var i begynnelsen, hos Gud og sammen med Gud,
skapte verden ved å lage orden og skilte lys fra mørke, himmel fra
jord og hav fra land. Skape orden i kaos.
Noen ganger når jeg lytter bak lukkede dører, kjenner jeg det
hellige som rører ved noe i meg. Følelsen av det hellige kan for
meg være en dyp sorg eller dyp kjærlighet til det mennesket som
lider så voldsomt. Smakebiter av Guds nærvær, av Han som er,
midt i det vonde. Gud som forteller om sin grenseløse kjærlighet
midt i det gale. Gud som viser sin sorg over lidelsen.
Andre ganger er det bare vondt og mørkt å være i rommet og møte
andres skrik, både det hørbare og det tause, det som bare setter
seg i brystkassa mi, som en klam hånd. Da vil jeg bare skrike med,
rope på Jesus, be ham komme nå og fri ut sine barn, for nå er det
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nok lidelse. Gi oss åpne sletter flommende av melk og honning, og
nåde over nåde, du Gud som er!
Noen av psykiaterne jeg jobber sammen med vil nok helle mot at
det jeg mener jeg erfarer som det hellige, sorgen og kjærligheten,
bare er en motoverføring. Pasientenes følelser som smitter over
på meg. Noen ganger er det nok det, men ikke alltid. Og jeg vil
forbeholde meg retten til holde fast i erfaringen at Gud er, og at
Gud vet at hvert enkelt menneske finnes.
Forskning i psykologiens landskap har lært oss at det bildet av
Gud vi bærer med oss er preget og formet av de relasjonene
vi vokser opp med og omgir oss med. Er relasjonene våre i
spedbarns alder utrygge, så kan også vårt bilde av Gud være en vi
ikke tør stole på, som er utilgjengelig, som avviser eller straffer.
Døperen Johannes roper ut det han har sett og hørt og kanskje
kjent på, kjærligheten til hvert menneske, sorgen over lidelsen,
en Gud som er nær, en Gud som er fylt til randen av det hele, og
som vil at vi skal se at vi ikke er alene. Kanskje han har erfart en
motoverføring fra det hellige, Gud selv.
Jesus er den som viser hvem Gud er, sier døperen. Jesus som er
i Fars favn (v18), den trygge foreldrefavnen, som har gitt ham
muligheten til å møte blikkene til de han møtte, gjøre de under
han gjorde, og tåle det han måtte tåle, og som møter oss med
nåde i rikt monn. Hun som er, og som gjør at vi som kan være
forvirrede og rotløse mennesker med eller uten psykoser, kan
knytte oss til den identiteten som er trygg på hvem Hun er, og
som i sitt blikk lar oss skapes på nytt til en person med en litt
helere identitet enn vi kanskje hadde, midt i kaoset som livet og
sinnet noen ganger er i.
Gud er, og Hun vet at hver og en av oss finnes.
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Salmeforslag

102 ‒ Vi skal se deg Herre Jesus
593 ‒ Her er det et lite barn
677 ‒ En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
103 ‒ Det finnes en dyrebar rose
621 ‒ Nå dekkes bordet
105 ‒ Shine your light

Litteratur

Tor Wennerberg, Vi er våre relasjoner, Oversatt av Tone Johanne
Arneberg. Oslo: Arneberg, 2011. (PS: en bok som virkelig er verdt
å lese, om du ikke alt har gjort det.)

Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen
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4. søndag i åpenbaringstiden
23. januar 2022
Ordsp 14,21–22.25.31 Stakkaren og skaperen
Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne
Synd gjør den som forakter sin neste, salig er den som viser
medynk med de fattige (Ordsp 14,21).
Det er noen fantastiske tekster som åpenbarer seg for oss i tredje
tekstrekke 4. søndag i åpenbaringstiden. Det er tekster som gjør
noe med oss som enkeltmennesker og fellesskap. Det er tekster
som hjelper, skjerper og frigjører. Som skammer og strammer
opp. På den sunne måten. Vi er ved selve kjernen i hva det vil si
å være en diakonal kirke! Vi er ved kjernen i hva det vil si å være
kristen.
Fortellingen i evangelieteksten kunne stått for seg selv, men blir
rammet inn og understreket av Salomos ordspråk og Paulus’
brev til Filipperne. Det handler om mitt eget `jeg`, og min nestes
`jeg`. Om hvordan vi forholder oss til hverandre, og hva som
faktisk betyr noe. Verdier som menneskeverd og nestekjærlighet
blir løftet frem. Budskapet var radikalt på Jesu tid, og det er et
radikalt budskap også i dag. Det er et budskap som må gjentas og
gjentas, fordi vi hver eneste dag ser at nettopp disse verdiene blir
redusert og kastet vekk.
Kvinne, du er løst fra sykdommen din (Luk 13,12).
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I Lukasevangeliet, som også er kalt de «de fattiges evangelium»,
forteller om da Jesus møtte ei kvinne under en sabbat hvor han
underviste i synagogen. Denne historien er unik for Lukas, da vi
ikke finner den igjen i de andre evangeliene. Kvinnen blir ikke
nevnt med navn, men hennes fysiske fremferd og sykehistorie blir
dratt inn. I atten år har kvinnen vært plaget av sykdom. Det har
gjort henne krokbøyd; hun klarte ikke å rette seg opp. Det må ha
vært svært smertefullt, og mest sannsynlig gitt flere følgeplager.
Vi vet ikke noe om kvinnens sivilstatus eller om hun har familie,
men det må ha vært vanskelig for henne å ta vare på både seg selv
og et eventuelt hjem.
Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og
lovpriste Gud (Luk 13,13).
Jesus gjør en helt karakteristisk bevegelse når han legger hendene
på kvinnen, som vi også finner igjen i flere andre helbredelsessituasjoner i Lukasevangeliet.
Det provoserer synagogeforstanderen voldsomt at kvinnen blir
helbredet av Jesus under sabbaten. Men i sitt tilsvar trekker Jesus
frem Toraen. I 5 mosebok/Deuteronomium er det nemlig åpnet
opp for at man under sabbaten får lov til å hjelpe sine husdyr i
nød. Det er tillatt å returnere et bortkomment dyr til sin eier, og
hvis et dyr har falt på ryggen skal man hjelpe til med å få det på
beina igjen (5 mos 22,1-4). Så hvis du kan hjelpe et dyr ut av en
vanskelig situasjon, bør det gjelde også for et medmenneske.
Ved å kategorisere kvinnen som en datter av Abraham, blir
kvinnen også noe annet enn en fremmed. Hun er en nabo, et
medmenneske. Hun blir som en søster til synagogeforstanderen
og de andre som er til stede. Medfølelsen bør derfor også selvsagt
omfatte henne.
Jesus peker også på at kvinnen i sin helbredelse blir frigjort fra
Satan. Dermed holder Jesus seg godt innenfor rammene for hva
Sabbaten er. Nemlig en tid hvor slaver blir satt fri og synder tilgitt.
På den måten ærer Jesus det sabbaten er og står for. I møte med
menneskelig nød er det faktisk helt nødvendig med helbredelse på
Sabbaten!
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Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans
(Luk 13,17a).
Vi må skille mellom sunn og usunn skam. Vi mennesker trenger
den sunne skammen. Vi trenger å kjenne på den ubehagelige
følelsen når vi har vist en nedverdigende side av oss, gjort noe
ondt eller oppført oss moralsk uakseptabel. Vi trenger den
sunne skammen fordi den er med på å få oss til å innse hva som
er galt i det vi har gjort. Skammen hjelper oss å innse hva vi
river ned med vår oppførsel eller våre ord. Forhåpentligvis kan
den sunne skammen være med på å endre oss slik at vi selv vil
kjenne på frihetens glede, og som vil gi en forandring med større
ringvirkninger utover oss selv. Sunn skam skal være frigjørende!
Derfor bør varsellampene lyse hvis skammen gjør at vi kroker
oss inn i oss selv. Når vi blir fanget i skammens klør fordi vi blir
nedverdiget og dermed gjør oss mindre. Varsellampene må lyse
når onde handlinger vi gjør mot andre, eller som andre gjør
mot oss, blir definerende for vårt menneskeverd. Den usunne
skammen gjør det vanskelig å opptre konstruktivt, og kan påføre
mennesker sår det tar lang tid å hele.
Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe,
men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne ved
min kropp, enten jeg skal leve eller dø (Fil 1,20).
Kvinnen med den krokbøyde ryggen er en av flere hundre
kvinner som blir nevnt i Bibelen. Men både bibelforfattere og
etterhistorien har neglisjert kvinnene, og på mange måter skapt et
negativt kvinnesyn. Kvinnen har blitt systematisk skammet fordi
hun er kvinne. Og en stor del av denne skammingen har skjedd
i kristendommens navn, innenfor kirkens mange vegger. Det er
ganske utrolig når vi leser hvordan Jesus selv løfter frem kvinnene
i den grad han gjør. Blant annet involverte flere av undrene Jesus
gjorde, kvinner. Det viser at Jesus tok kvinnene på alvor og
hjelper uansett alder, bakgrunn og sivilstatus. Kvinner ble ikke
neglisjert av han, og Jesus oppmuntret ikke til undertrykking og
diskriminering av kvinner. Tvert imot blir kvinner anerkjent og
respektert av Jesus som likeverdige mennesker. Kvinnen er Jesu
neste!
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Vi er hverandres neste. Uavhengig av kjønn, seksuell identitet,
alder og hvor vi kommer fra. Gud har i Jesus vist oss hva vi
frigjøres til i troen: Et nytt liv i nestekjærlighetens tjeneste.

Salmeforslag

715 ‒ Gud, du er rik!
433 ‒ Da Herren kom
670 ‒ Til kjærleik Gud oss skapte
679 ‒ Du viste oss veien
673 ‒ Har vi sten i våre hender

Bettina Eckbo
sokneprest i Eidskog kommune
bettinaeckbo@hotmail.com
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5. søndag i åpenbaringstiden
30. januar 2022
Salme 103,1–6 Han tilgir og leger
Jak 5,13–16 Forbønn, salving og omsorg
Joh 5,1–15 Den syke ved Betesda

Barmhjertighetens gjerninger
Fortsatt godt nytt år!
Vi er nå vel inne i det nye året og vandrer i åpenbaringstidens
tekster om Jesu liv. Jesus har nå blitt en voksen mann, og han
har begynt å hjelpe mennesker han møter på sin vei. Denne
søndagens tema er nettopp det: Helbredelse - forbønn - omsorg.
Det store utfordringen i dag er derfor å svare på følgende
spørsmål:
1. Hvordan formidler vi helbredelsesfortellingene i Bibelen?
2. På hvilke måter tror vi at Gud kan helbrede oss i dag?

Salme 103,1‒6

Som første lesetekst møter vi den vakre hymnen fra salme 103.
Allerede i første strofe oppfordres vi til lovsang: «Velsign
Herren, min sjel!» (v1). Hymnen ble gjerne brukt kollektivt som
fellesskapets lovsang. For «han tilgir all din skyld og leger alle
dine sykdommer» (v3). Gud er det handlende subjekt og vi får
motta hans nåde og barmhjertighet.
I denne lovsangen skal ikke vi gjøre noe for å fortjene Guds
inngripen i vårt liv. Salmen beskriver Guds store gaver:
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Gud tilgir all din skyld,
leger alle dine sykdommer,
frir ditt liv fra graven,
kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet,
metter ditt liv med det gode og
skaper rettferd og lar alle undertrykte få sin rett.

Hvis vi virkelig tror og opplever dette, skulle det bare mangle at
lovsangen skal lyde.Da skal hele vår sjel juble i glede.
Interessant nok brukes ordet «velsign (Herren)» (v1,2) om å
velsigne Gud i denne salmen. Som regel er det jo motsatt, at
Gud velsigner oss. Etymologisk kommer ordet «velsigne» fra
middelalderlatin benedicere ‒ bene (godt, vel) og dicere (si) ‒
dvs. «å tale vel om». Slik sett er det forståelig at det kan brukes
begge veier, både handlinger fra Gud og til Gud, selv om det oftest
brukes om velsignelse fra Gud til oss. Vi velsigner hverandre ‒
vi tegner korsets tegn og ber om at NN må få del i og blir brakt
under Guds virke, full av nåde, kjærlighet og vern. Vi synger til
menigheten: «Herren velsigne og bevare deg.» For Gud gir, unner
oss sin nåde og skjenker sin kraft, til nye muligheter for lykke,
trivsel og fremgang. Gud setter sitt tegn, sitt merke, sin signatur
på sine handlinger. Signer. Og signerer.

Jak 5,13‒16

Videre går vi til brevet som Jakob, broren til Jesus, antakelig
skrev. Det er blant Bibelens eldste brev (fra en gang på 50-tallet/
tidlig på 60-tallet). Her er det ikke noen spesiell menighet som
mottar brevet, men det er skrevet til «de tolv stammer, som er
spredt omkring i fremmede land» (Jak 1,1). I brevet kommer
forfatter Jakob med mange formaninger (imperativ forekommer
nesten 60 ganger i brevets 108 vers). Han er engasjert, og snakker
om sentrale tema: prøvelser/fristelser, om å høre/gjøre, rike/
fattige, tro/gjerninger, sann/falsk visdom, lydighet mot Gud, om å
vente på Herren og til slutt: Om forbønn og omsorg.
Det er i avsnittet om forbønn og omsorg vår perikope er hentet
fra: «Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen
glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere
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syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be
over ham og salve ham med olje i Herrens navn.» (v13‒15a)
For «da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise
ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.» (v15b)
Mange begrunner vår praksis med forbønn for syke i gudstjenesten med denne perikopen.
Det handler om muligheten for å finne en vei videre, midt i
lidelsen. Møter vi sykdom, vil Gud hjelpe oss frem. For med
bønnen kan vi redde hverandre, skriver Jakob.
Det er sterke ord vi skal lese for menighetene våre denne
søndagen. Bønnen er, ifølge Jakob, vårt redskap til helbredelse.
Når jeg leser perikopen, kjenner jeg på et sterkt ønske om at
dette skal være sant. I hvilken grad tror vi på bønnens kraft? Har
vi mistet troen på bønnens virke i dagens samfunn, fordi vi er
så vant til å tenke at helbredelse ikke kan skje slik det skjedde i
bibelsk tid? At vi ikke lenger våger å prøve?
Som kirke må vi gjenopprette et sunt forhold til bønn og forbønn
for syke, slik at det ikke bare er frikirkelige miljøer som får enerett
over dette. Slik at vi kan forklare for menigheten hvordan vi i dag
skal kunne gjøre i praksis det Jakob ber oss om.
For det handler om å hjelpe hverandre. Det handler om å
stå sammen, både i glede og sykdom. Det handler om å tilgi
hverandre. Og legge det frem for Gud.
Det er ikke meningen at vi skal bære alt alene i denne verden.

Joh 5,1‒15

Videre skal vi preke over den vakre fortellingen om den syke ved
Betesda. Det var høytid, og folk strømmet til Jerusalem for å feire
(usikkert hvilken høytid). Fortellingen zoomer seg inn til delen
av byen hvor «saueporten» lå (også nevnt i Neh 3,1). Og vi får
høre om den syke mannen som lå ved dammen (ved Betesda/
«barmhjertighetes hus» som lå omkring dammen).
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Dette er en fortelling som alltid har rørt noe ved meg. Jeg har
alltid syntes så synd på akkurat denne mannen. Han hadde vært
syk lenge, i 38 år, og hadde klart å komme seg til Betesda, i håp
om å få hjelp. Men hver gang engelen kom og rørte opp vannet,
hadde han ingen til å hjelpe seg ‒ og det var alltid noen annen
som klarte å hoppe uti før ham! Stakkar! Det er jo hjerteskjærende. Takk og lov for Jesus som kom og hjalp mannen.
Videre er det typisk nok noen som kommer inn i fortellingen
som ikke klarer å fri seg fra reglene. Ikke lov å bære båren på
en sabbat? Akkurat som om dette er viktig på denne velsignede
dagen ‒ dagen som ga mannen livet tilbake. Slik sett var det litt
irriterende at han senere gikk og fortalte «jødene» hvem som
hadde helbredet ham. Men han turte kanskje ikke gjøre noe
annet?
Kanskje er det noe i denne historien som er annerledes enn
andre helbredelseshistorier? Kanskje er det noe her som gjør vår
forståelse av helbredelse lettere å forstå, å tro på?
Setter man dagens tre tekster sammen, kan de sammenfattes med
ordene: Velsignelse - bønn - barmhjertighet (jf. Betesda).
Noen ganger lurer jeg på om det er ordet «helbredelse» som
forstyrrer oss? Det gir mange assosiasjoner til ulike «helbredelsespraksis» i dag, praksis vi ikke vil assosieres med. Men samtidig
ønsker vi å tro at det er mulig.
Etymologisk betyr «helbredelse» bare «å gjøre hel/frisk». Ordet
«helbrede» er faktisk heller ikke nevnt i dagens prekentekst. Det
står snarere: «Da sier Jesus til ham: `Stå opp, ta båren din og
gå!` Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk» (v8).
Og senere omtales Jesus som «han som gjorde meg frisk» (v11).
Akkurat hvordan Jesus klarte det, er utenfor vår rekkevidde å
forstå.
Det var en barmhjertighetsgjerning som Jesus gjorde, mot et
menneske som trengte hjelp. Barmhjertighet er et ord som gir
andre assosiasjoner. Og det var dét Jesus gjorde ‒ han viste
barmhjertighet mot mannen. Jesus blåste liv i håpet hos mannen.
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Han hadde et håp da han ankom Betesda. Men håpet var blitt
svekket etter mange mislykkede forsøk på å komme ut i dammen.
Dette håpet tente Jesus igjen.
Erfaringen av nytt håp er det mange som kan kjenne seg igjen i,
enten man har stått i sykdom, skilsmisse eller andre tøffe runder i
livet. Guds veier er uransakelige. Det er verdt å prøve!
Og slik vi kan oppmuntre hverandre til barmhjertighet og bønn,
slik skal vi også støtte hverandre når «det ondes problem»
hindrer oss i å bli friske. For vi må ikke la det onde hindre oss i
å kjempe for barmhjertigheten. Ei heller gå inn på forklaringer
for hvorfor noen får hjelp og noen ikke. Enkelte kan fristes til å
tolke Jesu ord til mannen i vers 14 til å indikere en sammenheng
mellom synd og sykdom, at sykdom er straffen for personlig synd.
Dette avviser Jesus på det sterkeste senere, i møtet med den
blinde mannen (Joh 9,1‒3).
Dagens tekster står i kjærlighetens tegn. De forteller om velsignelse, bønn og barmhjertighet. Veien er ikke lang mellom disse
ordene. De er en treenighet som hører sammen. Og i midten står
Guds mysterium ‒ uforklarlig og samtidig nært til stede i våre liv.

Salmeseddel

Inngang: 282 ‒ Himlens konge vil vi prise
Mellom tekstlesningene: 309 ‒ Lovsyng vår Herre
Halleluja
Etter prekenen: 363 ‒ Tro ikke Gud er død
Nattverd: 318 ‒ Himmelske Fader, herleg utan like
Under nattverden: 385 ‒ Bless the Lord, my soul
Slutning: 415 ‒ Alltid freidig når du går

Tor Berger Jørgensen
biskop emeritus
biskoptorb@gmail.com

75

Kyndelsmesse
onsdag 2. februar 2022
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

Kyndelsmesse: lysets messe i gamle og
nye spor
Min veg til Kyndelsmessa

Jeg ble egentlig først interessert i kyndelsmessa som domprost i
Bodø på begynnelsen av 2000-tallet. Det var frimurerlosjens store
kirkedag med Frimurerkoret som hovedattraksjon. Kyndelsmessa
ble arrangert i begynnelsen av februar. Aller helst selve dagen,
2. februar. 40 dager etter Jesu fødsel. Kyndelsmessa har fra
gammelt vært den endelige avslutningen av juletida.
Min kunnskap om kyndelsmessas innhold og plass i kirkekalenderen var minimal. Vi hørte ingen ting om kyndelsmesser
i studietida i Stavanger. Ingen snakket om kyndelsmesse i
misjonærtida i Japan eller i misjonsmiljøet jeg var en del av etter
hjemkomst på slutten av 80-tallet. Det er egentlig litt rart, for
hovedbudskapet i teksten som preger kyndelsmessa er Jesus som
«et lys til åpenbaring for hedningene», som Simeon så poetisk
beskriver det (Luk 2,32). Det var Matteus og Hellige-tre-kongersfesten (Mt 2,1-18) som dominerte misjonens nyttår 13. dag jul den
6. januar – eller tilstøtende helg.
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Frimurernes aktive deltakelse i Bodø skapte en sjelden kirkelig
blanding av mystikk, lyssymbolikk og mannhaftighet. Min
holdning til frimureriet beveget seg fra sterk skepsis til åpen
velvilje.

Kyndelsmessas historiske bakgrunn

Kyndelsmessa er ei lysmesse. «Kyndel» er et norrønt ord for lys
(kyndill), med bakgrunn i latin (cyndela) og lett gjenkjennelig i
det engelske candle. Kyndelsmessa er alle lysmessers mor. Dens
røtter kan føres tilbake til sent 300-tall. Men det var først under
pave Sergius I (687-701) at den ble den store lysfesten i kirkelig
sammenheng. Sergius’ grep var å koble festen for «frembærelsen
av Jesus» til en gammel romersk feiring av gudinnen Ceres der
en bar lys i prosesjon gjennom Romas gater. Ceres, gudinna
for fruktbarhet og jordbruk, ble feiret 2. februar, midt mellom
vintersolverv og vårjevndøgn. Og altså 40 dager etter Jesu fødsel,
som i den vestlige del av Kirken nå var fastsatt til å være 25.
desember.
Det passet som hånd i hanske med Lukas-beretningen om Josefs
og Marias andre reise opp til Judea, nærmere bestemt Jerusalem
denne gangen, «da renselsestiden var forbi» (Luk 2,22).

Fra Jerusalem til hedningene

Tempelbesøket i Jerusalem er i Lukas’ historieskrivning av
stor teologisk signifikans. Lukas knytter Jesus til tempelet
og Jerusalem. I evangeliets siste kapittel forteller Lukas at
den oppstandne Jesus setter disiplene stevne i Jerusalem og
himmelfarten skjer fra Betania på høyden bak byen (Luk 24,30),
Oljeberget (Apg 1,6-14). Det er ganske langt unna Matteus’
fortelling som legger det siste møtet og den siste avskjeden til
Galilea (Matt 28,16). Lukas forteller så om evangeliets videre gang
blant folkeslagene og avslutter sitt store historieverk i Apostlenes
gjerninger med Paulus som med stor frimodighet forkynner
Jesus i verdensmetropolen Roma. Nå er «Guds frelse sendt til
hedningene» (Apgj 28,28).

Lovsanger som har satt spor

Lukas har lagt inn tre vakre «sanger» i de første barndomsfortellingene. Formmessig er sangene preget av gammel-
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testamentlig billed- og språkbruk. Først er det Marias lovsang
som innledes med ordene «Min sjel opphøyer Herren», også
kjent som «Magnificat» etter den latinske oversettelsen (Luk
1,46-55) når Maria i møte med Elisabet får bekreftet engelens
bud om at hun skal føde en sønn som skal kalles «Den høyestes
Sønn» (Luk 1,32). Når Elisabeth i sin alderdom får Johannes,
får mannen hennes, Sakarja, talens bruk tilbake og framsier sin
lovsang: «Velsignet er Herren» eller «Benedictus» på latin (Luk
1,68-79). Og så den tredje sangen i vår tekst: Simeons lovsang, om
han som nå er rede til å fare i fred etter at han med egne øyne har
sett Herrens salvede: «Nunc dimittis» (Luk 2,26-32).
Lukas har gitt oss en lovsangens skattkiste som en bro mellom
Det gamle testamentets verden og den nye tid som det lille
Jesusbarnet er et varsel om. Denne skatten er nedfelt i
tidebønnene og gjentas fra dag til dag for dem som følger
dette bønnemønsteret: Benedictus om morgenen (Laudes),
Magnificat om kvelden (Vesper) og Nunc Dimittis ved leggetid
(Kompletoriet).

Tilårskomne profeter

Lukas introdusere to ukjente profeter i gammeltestamentlig
stil. Simeon, den gamle hedersmannen, og den utgamle Anna,
som omtales som profet. Er hun 84 år eller 105? Begge tall er
mulige slik teksten er skrevet på gresk. Uansett, hun har levd
lenge som enke. Kanskje barnløs? Det var en krevende utfordring
i datidas samfunn. Hun har brukt sin tid i tempelet. Hennes
lovprisningsord er dessverre ikke bevart. Men at Lukas tar henne
med, forteller noe om den plassen kvinnene har i hans evangelium
(sml. f.eks. Luk 8,1-3).
Når jeg hører denne fortellingen om de to tilårskomne profetene,
dukker mange ansikter fram i mitt minne. Kanskje ikke profeter,
men bærere av et nærvær som stråler noe av den samme
atmosfæren som Simeon og Anna representerer. For lyset fra
Gud skinner også i vanlige mennesker. Paulus har uttrykt dette
på vakker måte i et av brevene til menigheten i Korint: «For Gud,
som sa: ‘Lys skal stråle fram fra mørket’, han har også latt lyset
skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu
Kristi ansikt skal lyse fram.» (2 Kor 4,6).
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Forbilledlige kvinneskikkelser

Anna var enke. Maria bar sin førstefødte sønn til tempelet. Hun
var innforstått med på at han skulle få en helt spesiell rolle i
historien. Kvinners forhold til barnefødsel er et kjent tema også i
Det gamle testamentet. En slik fortelling er dagens GT-tekst. Den
ligner på Elisabet-historien. Det er Hannas intense kamp for ikke
å forbli barnløs. Herren hørte hennes mange bønner og hun fikk
til slutt en sønn, Samuel. Hun overga han, omtrent som Elisabet
og Maria, til tjeneste for Herren. Men da mannen hennes, Elkana,
ville ha mor og barn med til helligdommen da tida var inne for
det, nektet hun. Hun var bekymret for sønnen og ville vente
til han var avvendt. Hanna var en modig kvinne som brøt med
tradisjonen. Og hun hadde en god mann, Elkana: «Gjør som du
synes best», (1 Sam 1,23). Ikke så ulik Josef kanskje?
Det å bringe inn kvinne-motivet i Kyndelsmesse tekstene ligger
i Lukas-fortellingen selv. Det var kvinnen, Maria, som trengte
en renselsesperiode, ikke barnet. Derfor er det ikke så rart at
kyndelsmessa utviklet seg til en Mariafest, «Marias renselse». Det
var faktisk først det 2. Vatikankonsil (1962-1965) som «renset»
dagen tilbake til en fest for «Herrens fremstilling».
Det er verdt å merke seg at dagens bønn fremhever kvinnenes
rolle på en litt uvanlig måte ved at en kvinneskikkelse i tillegg til
Maria fremheves: «Åpne øynene våre for din frelse, så vi som
Hanna og Maria kan takke og lovprise deg» (Gudstjenestebok,
side 202). Men la det være nevnt at bønnens tiltalesetning
understreker at kyndelsmessa dreier seg om Jesus som verdens
lys: «Evige Gud, du skapte lyset og sendte din Sønn som et lys for
verden.»

Sverdet gjennom Marias hjerte

Apropos kvinnene, så får Maria høre noen sterke ord etter at
Simeon har velsignet den lille familien. Jesu tjeneste vil bære
med seg ikke bare lys og fred, men også konflikt og fall. Han vil
bli motsagt, og lyset vil avdekke menneskers innerste tanker.
Gjennom Marias egen sjel «skal det gå et sverd», forkynner
Simeon (Luk 2,35). Det er en dramatisk og flertydig uttrykksmåte
som har gitt rom for mange spekulasjoner. Den mest nærliggende
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tolkningen er at det henspiller på den smerten Maria vil kjenne
i sitt hjerte da hun står ved korset og opplever sin sønns lidelse
og død. Med denne advarselen bygges det en ny bro, denne
gang mellom fødselsfortellingene og Jesu virke som voksen. I
motsetningenes og tvetydighetens tegn. Det bekreftes allerede
ved Jesu første framtreden i synagogen i Nasaret når han tar på
seg rollen som den lovede Messias etter at han har lest de vakre
ordene om den nye nådetida profeten Jesaja har beskrevet, Når
Jesus gjorde det ble velviljen snudd til raseri (Luk 4,14-30).

Norsk kyndelsmesse fram til 1771

Feiringen av kyndelsmessa var stor i Norge også. Den er markert
på så godt som alle kjente norske primstaver. Kyndelsmessa
overlevde reformasjonen. Forbindelsen til julefeiringen med alle
matvaner og festligheter på vei mot fastetida har sikkert vært
en medvirkende årsak. Samtidig hadde festen en spesiell plass
i årets syklus. 2. februar var en viktig merkedag midt mellom
vintersolverv og vårjevndøgn. Nå kunne en for eksempel begynne
å bruke andre del av fôret til dyra. Snødybde og andre værtegn
fortalte hva en kunne vente seg av året. Og bjørnen snudde seg i
hiet. Vinteren var på hell.
2. februar var en helligdag i det lutherske kongeriket DanmarkNorge fram til 1771. Da bestemte de høye herrer i København,
preget av moderne opplysningsånd, at en måtte følge andre
protestantiske lands eksempel og skjære ned på antallet
helligdager som heller kunne «brukes til arbeide og nyttig
gjerning». 11 helligdager ble borte med et pennestrøk. Blant
dem kyndelsmessa selv om den fortsatte som en merkedag.
Storhetstida var forbi. Og den gikk til slutt i glemmeboka i kirkelig
sammenheng. Inn til Den norske kirke tok den tilbake i tekstboka
i 2011.

Til prekenen

1. Kyndelsmesse er i utgangspunktet en lite kjent merkedag. Noen
innledende streker om historikk og plassering i årsrytmen kan
være av interesse. Vi kan glede oss over at vi igjen kan ta imot den
rikdommen en slik gammel lysmesse bærer med seg.
2. Hovedmotivet er uten tvil LYSET som språklig reflekteres i
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dagens navn (se etymologien til kyndel) og som er knyttet til
juletidas hovedmotiv: Jesu fødsel og Jesus som verdens lys. Her
er det mye stoff å ta av.
3. I tekstene som er angitt for Lysmesse (for de tre rekkene i
Tekstboka på sidene foran kyndelsmessa), finner vi et rikt knippe
av de mest aktuelle skriftstedene.
- Fra evangelietekstene: Johannesprologen (1. rekke: Joh 1,911), Sakarjas lovsang (2. rekke: Luk 1,76-79) og Jesu tale om
seg selv som verdens lys (3. rekke: Joh 8,12).
- Fra brevlitteraturen (2 Kor 4,6; 1 Joh 2,7-13) og
Åpenbaringen (22,1-7).
- Og fra GT (Jes 42 og Salme 119 og 89).
4. Det er også et rikt knippe av enkeltelementer og motiver som
kan gis en plass i prekenen. La oss trekke fram noen slike tråder:
- Lysets gang gjennom historien. Eller gjerne: Lyset og
misjonen. Vår evangelietekst er hentet fra Lukasevangeliets
innledning og danner opptakten til historieverkets bevegelse
fra Jerusalem og ut til alle folkeslag, den gang representert
ved «verdenshovedstaden» Roma. Dette angir klassiske
misjonsperspektiver. Men en misjonstale i dag vil ha et
annet preg enn bare for en generasjon siden. I dag er kirken
et globalt fellesskap. Jeg vil gjerne henvise til hvordan
generalsekretæren i NMS, Helge S. Gaard, ordlegger seg i
Vårt Land 8.november 2021: «Misjon i forandring» [https://
www.vl.no/meninger/verdidebatt/2021/11/08/misjon-iforandring/]
- Lyset knyttet til skapelsen, naturen og livsbetingelsene er
fortsatt aktuelt om enn i en noe annen utgave enn i den gamle
primstavtradisjonen. Vi har fått nytt lys over vår avhengighet
av skaperverket og hvordan vår forvaltning må skje med
respekt og ydmykhet, og ikke være styrt av kortsiktige og
nærsynte egeninteresser og grådighet, hvis det skal gå helt galt.
Sml. budskapet/erfaringene fra COP26 i Glasgow i november
2021.
- Medarbeidere som stråler Guds rikes nærvær gjennom sine
liv. Ofte eldre, «usynlige» frivillige som bærer menigheten i
bønn og tjeneste. De er kirkens «lysbærere» som Simeon og
Anna. Det skjer noe med den som lar «lyset» trenge inn i eget
liv. Sml. nevnte 2 Kor 4,6.
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- Lyset som bærer med seg retning og håp. Vår Lukastekst
skjuler ikke at lyset bærer med seg usikkerhet, konflikt og
krise. Sammenlikn ordene fra Simeon til Maria. Motsetninger
er ikke ukjent i kirken. Og vi står overfor nye utfordringer i
dagens verden, ikke bare når det gjelder klimaendringer. Tenk
på Covid-erfaringen, eller på flyktningkrisa og årsakene til
den. Det er lett å bli kynisk og/eller pasifisert. Men lyset fra
Jesu fødsel, hans død og oppstandelse gir en grunnleggende
trygghet og retning i tilværelsen. Budskapet om Jesus bærer
med seg et levende håp om at vi en dag skal få se han «i et
krystallklart hav av lys», som biskop Karl Marthinussen
uttrykker det i den salmen jeg foreslår som avslutning på årets
kyndelsmesse: «Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans
prakt» (NoS 895).

Salmeforslag

104 ‒ I et skur ved Betlehem
101 ‒ Kristus er verdens lys
130 ‒ Alle kilder bryte frem i glede
431 ‒ La oss vandre i lyset
895 ‒ Ja, engang mine øyne skal se

Dagens bønn Kyndelsmesse, 2. februar

Evige Gud, du skapte lyset og sendte din Sønn som et lys for
verden.
Vi ber deg: Åpne våre øyne for din frelse, så vi som Hanna og
Maria kan takke og lovprise deg ved Jesus Kristus, vår Herre
Som med deg og Den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra
evighet og til evighet. Amen.

Audun Opland
sokneprest i Rollag
audun.opland@gmail.com
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6. sundag i openberringstida
6. februar 2022
Ordsp 4,18–27 Bevar ditt hjarte
Op 22,12–17 Eg vil attergjelde kvar og ein
Mark 13,21–27 Når Menneskesonen kjem

Gud og menneske

Det er ei lang openberringstid i år, og denne sundagen får me
sjansen til verkeleg å gå ned i djupna på kven Jesus er. Når påska
kjem tidleg, hamnar denne dagen i treeiningstida. Då kan det
vera naturleg å leggje vekta på kva tekstane fortel om det kristne
livet, om å leva med eit slags aktivt håp sjølv når det ser mørkast
ut. Korleis lever me som kristne, t.d., under trugsmålet frå klimakrisa? Når dagen kjem i openberringstida er det, slik eg ser det,
tema knytte til Jesu identitet som stikk seg fram. Og som me skal
sjå, har tekstane mykje å seie om nett dette.
Preiketeksten er henta frå det som gjerne blir kalla «den vesle
apokalypsen» i Mark 13 (parallelltekstar i Matt 24, Luk 21; det
er Johannes' openberring som er tenkt å vera «den store»).
«Christian teachers and preachers are often terrified by Mark 13,»
skriv Donahue & Harrington i sin Markuskommentar. Det kan
virke som at Jesus òg er aldri så lite «terrified», for han er høgst
medviten om kven han gjev denne informasjonen til. Han har
vore og undervist på tempelplassen i dei førre kapitla, men ikkje
sagt noko der om dette som han no skal fortelje. Han har forlate
tempelet (for siste gong) saman med læresveinane, og på veg ut
har han profetert at «desse veldige bygningane» kjem til å falle
(13,2). Men han har framleis ikkje byrja å seie noko om det som
skal skje «i dei dagane».
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Først med sceneskiftet i vers 3 tek han til. Han har sett seg ned
att, dvs. han underviser. Tolv disiplar har skrumpa inn til fire:
Det er dei fire første som han kalla til seg, dei to brødrepara
Peter og Andreas, Jakob og Johannes. Som lesarar får me gløtte
inn i noko eksklusivt, litt som når Jesus tek med seg tre utvalde
opp på berget kor han blir forklåra. Det ligg ei åtvaring her: Det
som kjem, er enkelt å misforstå. Tida er, på eit vis, enno ikkje
heilt mogen. (Det er ein grunn til at Peter, Jakob og Johannes
får strengt forbod mot å seie noko om den forvandlinga dei har
skoda på fjellet). Markus har høge tankar om oss lesarar: Heile
disippelflokken var ikkje budd til å høyre den bodskapen Jesus
skal koma med. Men me ‒ me! ‒ kan klare det. Likevel er det
sikkert lurt å nærme seg teksten utan å vera altfor kjepphøg.

Ecce homo

Me merker oss staden: Jesus og disiplane sitt på Oljeberget, ein
stad som allereie har assosiasjonar til ein eskatologisk «Herrens
dag» (Sak 14). Det er spådd at det ein gong skal «rivna i to frå
aust til vest» når Gud kjem for å nedkjempe Israels fiendar.
Jesus nyttar det same, hustrige språket henta frå apokalypsesjangeren. Forhenget blir drege til sides, og me ser nokre av
stillasa og tannhjula og taljene som er med og held historia
oppe attom overflata. Dei skjulte samanhengane. Jesus snakkar
om ei komande trengsletid, med krig, jordskjelv og fryktelege
forfølgingar. Han snakkar om falske messiasar, om bror som
vil stå mot bror, og om at heile kosmos vil ryste i grunnvollane.
Gud er på veg, for å «stå med føtene» planta midt i vår røyndom.
«Menneskesonen» skal koma i skyene, «med stor makt og
herlegdom», og samle inn dei utvalde frå alle verdshjørne.
Dette er ikkje ny og ukjend biletbruk. Jesus tolkar seg sjølv og
oppdraget sitt inn i former og begrep som alt eksisterer, slik han
òg gjer med Messiasbegrepet. Jesu Messias-identitet må haldast
løynd gjennom størsteparten av evangeliet, fordi hans forståing av
det er så annleis enn den andre har. Han er ikkje ein slik Messias
som folk forventar seg ‒ og nett på same vis er han heller ikkje ein
slik eskatologisk Menneskeson som folk forventar. Kvifor toler
me å vita at Jesus er Messias, i motsetnad til alle dei menneska
som Jesus møter gjennom Markusevangeliet? Kvifor toler me å
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vita at han er Menneskesonen som skal koma i herlegdom, når
me veit at Filip, Tomas, Matteus og Bartolomeus ikkje tolte det på
dette tidspunktet? Fordi me ‒ i motsetnad til dei ‒ veit at det er
krossen som er Jesu lagnad. Me veit korleis det ender. Me veit at
viss Jesus er Messias, så er han ein lidande Messias. Viss han er
Menneskesonen, så er han ein lidande Menneskeson.
Ei av dei nydelegaste bøkene eg har lese er Rowan Williams'
vesle bok om Markusevangeliet, Meeting God in Mark. Han
viser korleis Markus framstiller ein Jesus som blir meir og meir
åleine. Det kulminerer i rettssalsscena, evangeliets dramatiske
klimaks, kor alle han nokon gong har stolt på er rømde sin veg.
Han er fanga i ei marerittaktig, ulogisk, fiendsleg verd. No kan
Messiasløyndomen røpast. No kan «Menneskeson-løyndomen»
røpast ‒ for no er det ikkje lenger mogleg å misforstå. Han
kan ikkje vera ein triumfator-Messias, eller ein triumfatorMenneskeson. «Er du Messias?» spør øvstepresten. Jesus svarar:
«Eg er. Og de skal få sjå Menneskesonen sitja ved høgre handa til
Den mektige og koma med himmelskyene» (14,61–62). Williams
skriv:
It is when Jesus is stripped of all hope, of all power, when he
stands alone in the middle of this meaningless nightmare,
with no hope of life, it is then and only then that he declares
who he is. And he does so in words that evoke the Divine
Name itself. (…) The place of God is the place of a rejected and
condemned human being. (…) This is the ‘gospel’ moment, the
moment of regime change, the event that is to be announced.
[Openberringa!] This is where the world, with all the
language we use about it, is turned on its head. (…) And so
the poor and the helpless, the condemned and the isolated,
reading this story told from the victim’s point of view, can
know that God is with them, and that the God who is with
them cannot be defeated or deposed from his Godhead. (ss.
58–61, mi utheving).
Det er den krossfeste som er opphøgd i herlegdom og som sit ved
Guds høgre hand. Det er den krossfeste som skal koma «med stor
makt og herlegdom». Den utstøytte, marginaliserte, torturerte
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Jesus. Han som skal samle dei utvalde, han som skal samle oska
og dei spreidde beina etter dei utvalde, er han som sjølv vart
knust.
Først når me veit dét, kan det koma noko meir enn berre frykt og
kulde og mørker frå orda til Jesus. Me kan sjå korleis det kan ha
seg at ljoset i Sak 14 skal slokne, samstundes som det skal «vera
ein einaste dag»: Og byen treng ikkje ljos frå sol eller måne,
for Guds herlegdom lyser over han, og [det slakta] Lammet er
ljoset hans. (Op 21,23). Me kan vel òg sjå kvifor «fødselsriene»
må bli så valdsame, så vonde. Tanken på at denne verda skal
møte ein domar som identifiserer seg med dei undertrykte er ein
skremmande tanke. Eg skjønar dei som vil prøve å «rømma til
fjells».

Ingen annan Gud

Det som er interessant, er at når me først veit dette – når me
veit at det Lammet som skal vera ljoset i det nye Jerusalem er
«Lammet som vart slakta» – då er det ingen grenser for kor langt
me kan gå i å identifisere det utstøytte mennesket Jesus med den
eine, evige Gud. Når Jesus først identifiserer seg i Mark 14,62
er det på det mest spektakulære vis: Eg er. Difor er det òg eit så
gedigent spenn i dei oppsette tekstane denne dagen: Knapt nokon
bibeltekst går lenger enn Markus-tekstane om Menneskesonen i
å identifisere Jesus, Messias, med eit utstøytt, lidande menneske.
Knapt nokon bibeltekst går lenger i å identifisere han med Gud
enn teksten frå Openberringa.
I ei bok som er full av obskur symbolikk og magisk talbruk ser
me korleis Jesus i Op 22 nyttar tre titlar om seg sjølv, tre titlar
som må forståast som at dei tilsvarar einannan: Alfa og Omega,
Den første og den siste, Opphavet og enden. Det er ikkje første
gong desse titlane blir tekne i bruk i denne boka: I slutten av
prologen til Openberringa seier Gud (den eine av to gonger Gud
sjølv talar i Op): «Eg er Alfa og Omega» (1,8). Når visjonen byrjar,
seier Kristus: «Eg er den første og den siste» (1,17). Når visjonen
sluttar, talar Gud for andre gong: «Eg er Alfa og Omega, opphavet
og enden» (21,6). Til sist, i starten av epilogen som er dagens
lesetekst, seier altså Kristus: «Eg er Alfa og Omega, den første og
den siste, opphavet og enden» (22,13).
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Den tittelen som hittil berre har vore nytta om Kristus (Den
første og den siste) blir sett i midten mellom dei som hittil
berre har vore nytta om Gud (Alfa og Omega, Opphavet og
enden). Til saman sju nemningar, talet for fullkomenskap og
heilskap. Richard Bauckham skriv i The Theology of the Book of
Revelation: «As a way of stating unambiguously that Jesus Christ
belongs to the fullness of the eternal being of God, this surpasses
anything in the New Testament» (s. 56f).
Det er òg verdt å merke seg at den tittelen som berre blir nytta
om Kristus er tett knytt opp til understrekinga av den jødiske
monoteismen når Gud sjølv nyttar han i Jesaja: Eg er den første,
og eg er den siste, det finst ingen annan gud enn eg. (Jes 44,6).

Medan me ventar

Nei, det finst ingen annan Gud enn han. Han er herre over
historia, historias opphav og endemål. Før han kjem att, skal me
ikkje leite etter Gud nokon annan stad enn i dette mennesket,
som står i fullkome einsemd framfor det høge rådet, som heng i
fullkome einsemd på den romerske krossen. The place of God is
the place of a rejected and condemned human being. «Om nokon
då seier til dykk: 'Sjå, her er Messias' eller: 'Sjå, der er han', så tru
det ikkje!»
Som fullkome menneske gjer han fullkome krav på heile vår
menneskelegdom, jf. dei sju lekamsdelane som blir ramsa opp
i teksten frå Ordspråka. Me som prøver å følgje Jesu veg mot
morgonròden er komplekse vesen: Me er øyre, me er auge, me er
hjarte, me er munn, me er lepper, me er føter, me er kropp (kjøt).
Det er ingen delar av oss som ikkje kan takast i bruk i tenesta
for han. Ventinga på morgonròden er ikkje ei passiv venting.
'The rejected and condemned human being' kallar oss til aktiv
solidaritet med alle menneske som er utstøytte og fordømde,
til å følgje «dei rettferdiges stig». Men han lovar òg å koma og
styrke heile oss medan me ventar. Ikkje berre som ord til hovuda
våre, men som kroppsleg næring, lekam og blod i kyrkja sine
sakrament. Å gå på dei rettferdiges stig er å «eta av livsens tre»,
det er å ta imot «livsens vatn som gåve».
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Å stire ned i den avgrunnen som er Jesu identitet, er å sjå at han
er mykje meir menneske enn me trur, og han er mykje meir Gud
enn me trur. Den domen som ventar oss er mykje meir fullstendig
enn me vågar å tru ‒ men frelsa som ventar oss (sju velsigningar i
Op, den siste i 22,14) er òg mykje meir fullkomen enn me vågar å
håpe.

Salmesetel

Inngang: 102 – Vi skal se deg, Herre Jesus
Mellom tekstlesingane: 94 – Ei morgonstjerne klår og fin
Etter preika: 510 – Herre, når din time kommer
Nattverd: 897 – Å, denne kilde
Utgang: 895 – Ja, en gang mine øyne skal

Maria Kronvald
tidligere ungdomsrådgiver i Samisk kirkeråd
mariasteinsvik@outlook.com
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Samisk nasjonaldag
søndag 6. februar 2022
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
Apg 2,1–12 Pinsedagen
Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene
Samefolkets dag – den samiske nasjonaldagen. En gledens
dag – og en dag som i seg selv provoserer noen. Det er en
grunn til at det stadig oftere henvises til at samefolkets dag
også er en nasjonaldag, men like ofte oppstår diskusjoner i
kommentarfeltene: «De bor i Norge, de snakker norsk». «De har
en agenda om et eget land der oppe i nord». Nasjonsbegrepet har
for mange blitt synonymt med det felles lille landstykket på denne
kloden vi sammen befolker.
Når Ibsen i «Smaagutternes nationalsang» synger «Vi ere en
nation vi meed, vi smaa en alen lange», så bruker han ikke
begrepet slik at det skal forstås som at alle innbyggerne i dette
avgrensede landstykket alle er små, ja, en alen lang. Kunne vi
oversatt denne sangen til dagens språk, så hadde vi kanskje
skrevet «Vi er et lite folk, vi med, vi som er meterlange».
Nasjon betyr folk, og i dette landet, denne nasjonalstaten,
er vi flere nasjoner som sammen utgjør befolkningen. Når
kommentarfeltene flommer over med stadig småliggjøring
og hat, er det viktig at vi, kirkens folk, tar til motmæle. Vi kan
ikke sitte stille på gjerdet og vente at samene selv alene skal eie
dette begrepet. En kirke som tar på alvor at vi er flere folk, er
også en kirke som står opp mot hat, rasisme, latterliggjøring og
nedsettende kommentarer. Er vi ikke kommet lengre? Nei, det er
vi dessverre ikke.
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Man kan løfte fram mange aspekter i forberedelsen til denne
festdagen. Noe har vært løftet fram tidligere, slik som både ILO
169 og opprinnelsen til denne festdagen, det første landsmøtet
som pionerkvinnen Elsa Laula Renberg sto bak i 1917 i Metodistkirkens lokaler i Trondheim.
Denne gangen er det kanskje vel så viktig å løfte det som er
dagsaktuelle saker, fordi det har så stor betydning.
Det er kanskje lett å løfte fram det samiske aspektet i gudstjeneste
og menighetsliv denne dagen, å se på de fine samene i sine fine
klær, være opportunistisk og se på glade barn som feirer sin
nasjonaldag. Vi trenger det også. Men vi trenger også en dypere
bevissthet rundt det som ellers rører seg, slik at vi kanskje
ikke bare får et mer nyansert bilde, men også en forståelse av
viktigheten i det at denne dagen markeres både i glede og som
en vennskapelig skulder som lener seg mot en annen. Vi, i denne
kirka, i denne menigheten, vi vet at de prosessene samene står i
nå, har vært, og er smertefulle, men vi står her sammen. Vi står
her sammen, og er et oss.
Sannhets- og forsoningskommisjonen som ble nedsatt i 2018 har
fått utsatt leveringen av sitt arbeid. Ikke fordi de ikke har funnet
nok, men fordi det er så mye mer som må fortelles. Det bugner
over av fortellinger som rommer hundreår med smerte og tap.
Dette opptar mange samer, både de som kommer fra tradisjonelle
samiske områder, men også de vi kan kalle spredtboende. De som
i sin hverdag er få, ja kanskje alene, om å ha en samisk identitet
på sitt sted. De er mange, og ofte nesten usynlige. En viktig
påminnelse er at selv om kommisjonens arbeid i stor grad dreier
seg om å avdekke det som er påført samer, kvener, norskfinner
og skogfinner gjennom en fornorskningspolitikk, ja, en aktiv
assimileringspolitikk, så må vi ha en tanke om at også de som
tilhører majoriteten, nordmenn, har tapt noe på dette. De har
tapt muligheten til å vokse opp i et samfunn som aktivt fremmet
flerkulturalitet, tapt mulighet til å oppleve språkmangfold som en
selvfølge, har blitt oppdratt av skole og kirke i en grunnleggende
tanke om at vi er et norsk folk som er «like». Vi ser at dette
henger igjen nettopp i kommentarfelter når samiske saker er på
dagsorden.
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Når Høyesterett i 2021 dømmer staten og vindkraftverker
for brudd på FNs konvensjon for brudd på sivile og politiske
rettigheter, så sier dette noe om hvor dype røtter denne
assimileringspolitikken har. Man er villig til å strekke seg langt,
og det har blitt en prosess der man på overflaten har latt samene
komme til orde, men ikke i praksis blitt tatt hensyn til. Det er ikke
første gang, og det er et alvorlig signal om at vi ikke er kommet så
langt i vår grunnleggende idé om likeverd som vi liker å tro.
Det dokumenteres daglig stygge, og direkte rasistiske innlegg
i kommentarfelter i sosiale media. I facebookgruppen
«Dokumenter samehetsen» samles dette. Det er smertefull
lesning. Man klarer bare å gå inn av og til, for det er til tider så
mye at det er umulig å ta inn over seg. Det kommer ikke så få
hentydninger til at vi ikke egentlig er et folk, eller at vi skulle vært
skutt, at reinen skulle vært tyvslaktet, at samer er mindre verdt,
at språkene ikke bør lyde i det offentlige rom, og så videre. Det
er ikke en overraskelse for de som lever med dette rundt seg. Det
som er påfallende, er at det er lite motmæle fra andre lesere og
skribenter i kommentarfelter.
Derfor er samefolkets dag – samisk nasjonaldag som Den norske
kirke bruker om dagen – en viktig dag for ikke bare å feire, men
også å jobbe holdningsendrende.

2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken

Ta av deg dine kommager, for stedet du står på er hellig grunn.
På hebraisk står det  ‒ ָ֙ךיֶ֙לָעְנne’aleka, «dine sandaler». På
norsk, «sko». Det ble selvsagt oversatt til «gápmagiid» i den
nordsamiske teksten, «gaamegidie» på sørsamisk, «kommager»,
som fottøyet heter på norsk. Dette blir en viktig nyanse. For hvem
kan Moses representere? Vi tror han bærer med seg alle verdens
folk, som med Moses får stå barbent på hellig grunn.
Hva er så hellig grunn? For kristne samer er hele skaperverket
hellig grunn. Gud, Ipmil, Jubmel, Jupmele, har skapt alt, og
han så at det var godt. Guds ånd gjennomsyrer alt det skapte.
Vi forholder oss også til det slik. Ikke løft skuldrene og tenk
synkretisme: vær åpen, og forstå at om vi snakker til skogen, til
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skjærene, til reinen, til småfuglene, til fjellet, så er det fordi vi
opplever at Guds ånd, Guds nærvær, er med i alt det skapte. Ingen
av delene er Gud, men Guds nærvær er i dem og det. Vi behandler
alt det skapte som liv. Selv de mest urbane av oss, som bor i byene
i dette landet, har en egen opplevelse av at når vi er i naturen så er
vi en del av den, ikke en tilskuer som vandrer i noe fremmed, ikke
en turist som ser på utsikten, eller en løper som kun har mål om å
nå toppen, selv om vi også kan være det. Vi er også en del av det
hele, og vi er oppdratt til å fare fram med respekt, ikke ødelegge,
ikke lage unødvendige spor og ikke ta mer enn vi trenger selv. Og
for mange av oss bærplukkere, en tydelig beskjed fra mødre og
bestemødre: ikke rop! Man skal ikke rope i naturen, det forstyrrer
det som er der.
Den hellige grunnen er alles, og ingens. Vi har det til lån, den er
forgjengelig, slik vi mennesker er. Og jord og himmel skal en dag
forgå, og vi skal svare på hvordan vi har behandlet denne hellige
grunnen. Verden rundt har urfolkene blitt oppdratt til å bære
skaperverket varsomt.

Apg 2,1–12 Pinsedagen

Denne fortellingen er den absolutte motpolen til en eldre samisk
kvinne som en gang hadde fått beskjed under sin konfirmantundervisning: «Snakk norsk, for Gud forstår ikke samisk». Det
er en viktig fortelling til de unge som nylig fortalte i media at de
hadde blitt bedt om det samme i en av våre byer. Gud kjenner
alle språk. Han har skapt dem, og anerkjent dem som sine egne
språk, hjertespråket, trosspråket. Vi kan bære denne teksten
som en vakker og god motvekt til de smålige kommentarene
fra mennesker: Gud ser forbi sånt, og elsker det språket du har.
Oversettelsen av bibelen til nordsamisk i 2019 og arbeidet med å
få bibler også på sør- og lulesamisk er en del av det. Vi tror og vet
at Gud også snakker samisk. Forkynnelsen på disse språkene er et
stadig vitnesbyrd om det.

Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene

Kom, sett dere rundt bålet, og spis! La oss danne denne sirkelen,
der vi likeverdige deler varme, fellesskap og måltid. Sirkelen kan
stadig utvides når nye kommer til, og matfatet kan sendes fra
hånd til hånd.
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Gjensvaret på denne fortellingen kan finnes mange steder.
I reindriftssamisk kultur, der lavvoen og bålet, rommet med sin
runde form og sitt hellige område innerst, danner rammen.
I læstadiansk ungdomskultur, der man drar på kaffetur med bål
og salmebok med fellesskap som mål. Der man sitter sammen og
sender rundt det man har å dele på.
En overflod av fisk danner rammen for denne fortellingen. I
dagens samfunn kunne vi renset og frosset fisken ned i egen
fryser, kanskje uten å tenke på å dele. I eldre tider var ikke dette
et alternativ, kanskje ikke engang en tenkt tanke. Vi var avhengige
av fellesskapet for å leve – ikke bare for å ha noen å leve med –
men også for å overleve. Når man skal snakke om det samiske
samfunnet er kanskje dette et bilde som fungerer: Man delte med
de andre av det man har, man sørger for at ingenting går til spille,
slik at alle kan bli mette, og tror at dette gir en rik velsignelse.
I det samiske samfunnet ligger det en grunntone som danner
en betydelig ramme for måten samer ser og svarer på alt det
majoritetssamfunnet bringer til torgs. I en vestlig, sekularisert
verden er ofte jeg'et størst, og blir sett på som et viktig element
i et vellykket og godt liv. I en samisk verden, og hos de fleste
urfolk verden over, er kollektivet alltid størst. Vi har et kollektivt
ansvar for oss alle, og uten kollektivet fungerer ikke jeg’et. Vi er
avhengige av et friskt kollektiv.
Så går vi ut i skaperverket, til fiskevannet. Vi sier «I Jesu navn»
i det vi begynner å gå veien dit. Vi får en, eller mange ørreter, vi
takker for det vi har fått. Vi lager maten på varmen, deler den, og
takker for at vi fikk bli mette. Vi gir restene tilbake til naturen, vi
vet at noen andre får spise seg mett på det vi ikke kunne bruke.
Bålet gir varme og lys, slik Jesus Kristus er livets lys. Det gir oss
mulighet til å dele de velsignede gavene, og bli mette av dem.
Vi tar vare på all fisken, og deler med de vi har rundt oss, når vi
kommer ned fra turen.
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Salmeforslag

Når man kommer med salmeforslag som dette, så er det også
en oppfordring ikke bare til å prøve å synge på samisk, men
også til å bli kjent med andre salmer enn de man til vanlig har
sunget. Flere av disse har særlig vakre melodier. Noen av dem er
også komponert av samiske musikere. Disse forslagene har også
sangbare tekster på norsk om man ikke er komfortabel med å
synge på samisk.
Jeg foreslår to salmer på hvert av de samiske språkene i
salmeboka i tillegg til samefolkets sang, som finnes på alle tre
språk og norsk. Øvrige samiske salmer i salmeboka er listet opp
bakerst på side 1421 og 1422.
Man bør selvfølgelig synge samefolkets sang, nr. 758.
Sørsamisk
796 – Aarehke biejjie
295 – Jupmelen gïele
Nordsamisk
306 – Várrečohkkain várdán
293 – Albmi ja eana
Lulesamisk
370 – Májnnut Hærráv
512 – Båht Ájlis Vuojŋŋan’

Brage Molteberg Midtsund
kapellan i Ullensaker
brage.midtsund@ullensaker.kirkene.net

95

Såmannssøndag
13. februar 2022
5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
2 Tim 1,1–5; 3,14–17 Du vet hvem du har lært av
Matt 13,24–30 Ugresset i hveten

Denne søndagen

Søndag 13.februar er såmannssøndag. Jeg tenker tilbake på
barndommen i Hedmark. Barneskoleårene var i Solør på
prestegården Såset som lå oppe i et berg med utsikt mange mil
sørover mot Kongsvinger. Vi kunne se Glåmdalen med Glomma
som buktet seg midt i et nokså flatt jordbrukslandskap. Det går
mye i potet i Solør, men også i korn. Vinteren kunne være kald. Så
kom våren, snøen forsvant og avdekket åkere som var klare for ny
vekst. Noen var pløyd og sådd høsten før, men de fleste bøndene
dro ut med plog og harv og for å forberede jorden til såingen
på våren. Da jorden var klar var det frem med settemaskiner
til poteter eller såmaskinene som sådde korn av ulike slag. Så
kom ventingen. For meg som var prestesønn kjente jeg ikke
på nervøsiteten og ventingen som bøndene kanskje kjente på.
Det gikk ikke mange ukene før det spiret. Sommeren gikk og
lange strå vokste opp. Mot høsten endret de farge. På høsten
ble det gult. På tørre dager med vind kunne jeg høre det rasle
i kornstråene på vei hjem fra skolen. Jeg tenkte kanskje ikke
mye på det da. Men er det ikke fint med frøene som såes og som
ligger under jorden og bare virker? Det spirer og gror av seg selv.
Følger du godt med kan du få med deg de små endringene i farger
på vei mot modning og høst. Med årene har jeg lært hvor viktig
jordsmonnet er for at du skal få en god høst. Det må pløyes og
harves. Det må kanskje gjødsles. Så må du også være strategisk
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på hvilken type kornslag du sår, og gjerne variere på det enkelte
jordet fra år til år. Spiringen skjer av seg selv, men det krever god
jord. Ikke minst krever det en såmann med gode intensjoner.
Så har jeg også sett fortvilelsen i blikket hos bønder som opplever
at høyet blir slått ned av tunge regnbyger. Ikke minst ugresset
som blander seg inn og kan forringe grøden. Hva gjør en da?
Såmannssøndag er tradisjonelt den åttende søndagen før
påske, mer presist 60 dager før påske. Lignelsen om såmannen
og såkornet er i fokus. Denne søndagen markerer vi også
Bibeldagen. Sammenhengen er ikke tilfeldig. I Lukas 8,11 sier
Jesus: «Såkornet er Guds ord». Lukasteksten er denne dagens
fortellingstekst. I tredje tekstrekke er fremdeles Guds ord i fokus.
Men i vår evangelietekst får vi et dilemma når fienden har sådd
ugress i åkeren.

5. Mosebok 6,1-9. Du skal elske Herren din Gud

I teksten fra det gamle testamentet leser vi fra kapittelet etter at
Israelsfolket har fått de ti bud. Overskriften på kapittelet er «Hør,
Israel». Femte mosebok er formet som en tale hvor Guds ord
og bud er i sentrum. Det er en sammenheng mellom å høre og
gjøre budene: «Hør da, Israel! Legg vinn på å leve etter dem! Da
skal det gå deg vel» og det loves melk og honning. Videre får vi
en bekjennelse til den den ene Gud. «Herren er vår Gud, Herren
er én» (v5). Ordene Israelsfolket blir pålagt skal de bevare i sitt
hjerte. Men de skal ikke gjemmes bort. De skal spire og gro. De
skal gjentas for barna, en skal snakke om dem både hjemme og
ute på veien, når en legger seg og når en står opp. Ordene skal
skrives på dørstolpene i huset og på portene.
Denne teksten henger godt sammen med resten av tekstene og
temaet denne søndagen. Guds ord såes blant Israelsfolket. Ordene
spirer og gror både i hjertet, i samtalene og i utsmykning. Ganske
vakkert spør du meg.

2. Tim 1,1-5; 3,14-17 Du vet hvem du har lært av
Paulus får så ordet i den andre lesningen. Denne gangen er
versene 1–5 i kapittel 1 og 14–17 i kapittel 3 trukket frem. I de
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første versene hilser Paulus sin venn Timoteus, takker ham og sier
han lengter etter ham. Ikke minst minnes Paulus den oppriktige
tro som bor i Timoteus og som har blitt overlevert ham fra sin
mor og mormor. I versene fra kapittel 3 følges overleveringen
opp. «Du vet jo hvem du har lært av det av» (v14) sier Paulus og
formaner Timoteus til å holde fast på det han har lært og er blitt
overbevist om. Overleveringen er viktig for Paulus. Helt fra han
var et barn har Timoteus kjent de hellige skriftene som er innblåst
av Gud. Skriftene (les ordene) er nyttige og utruster til all god
gjerning.
Bildet av skriftene eller ordene som er innblåst av Gud og som
utruster til god gjerning kan fint kobles til såmannen og frøene.
Ordene kommer fra Gud og viser sin spirekraft gjennom å utruste
til gode gjerninger. Merk også at her som i GT-teksten blir barna
nevnt. Kanskje er denne søndagen en god anledning for å snakke
om og til barna?

Evangelietekst Matteus 13,24-30 Ugresset i hveten

Evangelieteksten denne søndagen er hentet fra et kapittel i
Matteusevangeliet med flere lignelser knyttet til såkorn. Kapittel
13 starter med at Jesus står ute i en båt og taler til en folkemengde
inne på stranden. Han bruker fra første setning lignelsen om
såmannen. I innledningen bruker han lignelsen til å snakke om
jordsmonnet og hvor viktig nettopp dette er for at ordet skal spire.
Disiplene spør så hvorfor han taler i lignelser og Jesus forklarer
skillet mellom de som ser og ikke ser, hører og ikke hører. Så
forklarer Jesus lignelsen om såmannen. Det som ble sådd i god
jord, som blir tatt imot og forstått, det bærer frukt. Etter vår tekst
kommer lignelsen om sennepsfrøet og senere surdeigen.
I vår tekst er søkelyset på ugresset. «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som har sådd godt korn i åkeren sin» sier
Jesus (v24). Men mens alle sov kom fienden og sådde ugress blant
hveten. Da kornet spiret og skjøt opp kom også ugresset til syne.
Tjenerne spør om det da ikke var godt korn jordeieren sådde.
«Det har en fiende gjort» (v28) svarer jordeieren. Videre spør
tjenerne om de skal luke bort ugresset. Det får de beskjed om ikke
å gjøre, for da risikerer de samtidig å rykke opp hveten fra det
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gode såkornet. Når innhøstingen kommer skal jordeieren si til de
som høster inn at de først skal sanke ugresset og brenne det. Mens
hveten skal samles inn i låven til jordeieren. Dette sier altså Jesus
til folkemengden. Senere når han har forlatt folkemengden og
kommet inn i et hus ber disiplene ham om å forklare lignelsen. De
versene (36–43) er viktige. Det er nesten litt pussig at de ikke er
med i dagens evangelielesning. Uansett gir de stoff til prekenen.
For jeg antar den gjengse gudstjenestegjenger gjerne også hører
en forklaring, eller utlegning. Det er menneskesønnen(!) som sår
det gode kornet, sier Jesus, og åkeren er verden. Fienden sådde
ugresset, mens det er englene som sanker inn om høsten.
Ugress i åkeren må være til fortvilelse for enhver bonde, eller –
for den saks skyld – den som har sådd i blomsterbedet. Ugresset
er en plage der det spirer sammen med det gode kornet. Overført
til livet: hva gjør vi hvis vi opplever motstand livet? At ting ikke er
perfekt eller at vi opplever at det gode budskapet blir motarbeidet.
Vi luker i hvert fall ikke. Lignelsene om såkornet har som
hovedtema at det er Gud som sår det gode kornet og at det er Gud
som gir vekst. Samtidig er det også Gud som under høsten skiller
ugresset fra det gode såkornet. Vi som tar imot disse ordene
utfordres til å stole på Gud. Det gode såkornet har spirekraft i
seg til å stå sammen med ugresset, la i tillit til dette vær å sanke
ugresset. Stol også på at det er Gud som skiller ugresset fra det
gode som spirer når innhøstingen kommer. Høstens herre vil
altså når timen kommer skille det gode fra det onde, dette er det
ikke vi som skal gjøre.
Paul og Mari Wirgenes, i Fra søndag til søndag. Et møte med
kirkeårets tekster 3.rekke (2015) gjør en fin kobling til Matteus
7,1-5. Mange kan ha opplevd at det er ugress i åkeren, at det gode
blir hindret i ulike sammenhenger i livet. Da kan det være en idé å
bare bli kvitt problemet, i det minste gi en dom. Men Jesus maner
til forsiktighet. For tenk på konsekvensene. Kanskje kjenner du
ikke «ugresset» så godt som du tror? Og hva vet du om hva som
ryker med av gode «såkorn» hvis du luker? Det er ikke alltid lett
å skille det onde fra det gode, det er noen nyanser der. I Matteus
7,1-5 utfordres vi til ikke å dømme hverandre. Dette kan også
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være et lite vink til oss predikanter denne søndagen. Hvilke
assosiasjoner kan tilhørerne få når vi snakker om ugress? Her må
vi ordlegge oss riktig.
Sjur Isaksen, i Ordet gjennom året: 3.tekstrekke (2011), sier at
lignelsen om såkornet og ugresset kan hjelpe oss til å leve bedre
med det ufullkomne og det som er galt. Vi lever ikke i en perfekt
verden, og det er ikke vår oppgave å rense den. Vi skal ha tillit til
såmannen og at ordene fra Gud skal spire og vokse. Samtidig skal
vi hvile i at det ikke er vår jobb å dømme. Gud dømmer. Det gode
såkornet skal spire uansett. Dette er det mye trøst i for mange av
oss.

Summa summarum

Det er mye mat til prekenen fra begge lesetekstene i dag. Gud
sår det gode, i den første teksten, i form av budene. Og Paulus
sier at ordene vi leser er innblåst av Gud; de utruster oss til
gode gjerninger. Ord og handling henger samen. Tillit til ordets
spirekraft er altså ikke nødvendigvis en hvilepute.
Evangelieteksten utfordrer oss til tillit fremfor luking. Stol
på at det gode såkornet fra Gud spirer og vokser, for det har
himmelrikets kraft i seg. Ikke døm, det er Gud som står for
sankingen til høsten. Det kan være en utfordring når en opplever
motgang. At enkelte går imot det du selv mener er riktig. Stå imot
fristelsen med å kvitte deg med problemet på enklest mulig måte.
Det kan få uante konsekvenser. Bruk heller energien på de gode
gjerningene. Dette er i hvert fall det jeg sitter igjen med etter å ha
lest dagens tekster.

Salmeforslag

409 – I dine hender Fader blid
Bibelsk salme: 923 – Ditt ord er en lykt for min fot
569 – Guds ord det er vårt arvegods
601 – Som korn fra vide åkrer
197 – Deg være ære
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Tips til formidling

Jeg har en lang innledning her som gir mine assosiasjoner til
dagens tema. Har du noen lignende assosiasjoner?
Kanskje menigheten kan så noen frø denne søndagen? Hvis du
har søndagsskole er dette en god anledning til å plante frø.
Fun facts om ugress: Nasjonal digital læringsarena:
https://ndla.no/nb/subject:13/topic:2b05b5ed-bb2d-4d50-b5fbdb5e19106c97/topic:1:157132/resource:1:148393

Elisabet Yrwing Guthus
prost i Vestre Aker prosti
eg362@kirken.no
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Kristi forklarelsesdag
søndag 20. februar 2022
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

Bønn for dagen

Gode Gud,
takk for at du har åpenbart din herlighet.
Vi ber deg: lær oss gjennom troens mysterium å se ditt ansikt ved
Jesus Kristus. Amen.

Dagen og Kirkeåret

I mange kommuner på Østlandet er 20. februar 2022 den første
søndagen i skolenes vinterferie. Fjelltur der dermed ikke et ukjent
begrep for mange.
Kirkeåret er denne søndagen på vei fra åpenbaringstid til fastetid.
Liturgisk farge er grønn i vår tradisjon. Det finnes også andre
tradisjoner for denne dagen. I Svenska kyrkan er dagen en
«Kristusfest», kirkeårsmessig plassert i treenighetstiden som den
syvende søndag etter trefoldighet, og den liturgiske fargen er hvit.
I den katolske tradisjonen er minnedagen for Herrens forklarelse
6. august – se videre www.katolsk.no for mye godt stoff om denne
dagen både historisk, liturgisk og tradisjonsmessig.
Evangelieteksten fra Luk 9,28–36 finner sine paralleller i Matt
17,1–8 (fortellingsteksten) og Mark 9,2–9.
Både Matteus og Markus bruker ordet «forvandle» – μετεμορφώθη,
mens hos Lukas står det «mens han ba, fikk ansiktet hans et annet
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utseende» (v29). Her er koblingen til Moses også helt åpenbar;
Moses visste ikke at det strålte av ansiktet hans da han kom ned
fra fjellet (2 Mos 34,29). Interessant her er det også å se på en
Johannestekst som tidligere var prekentekst denne dagen: Joh
17,1–8, innledningen av Jesu yppersteprestlige bønn. Ref. også
perspektivet i epistelteksten med sløret for Mose ansikt, og Joh
1,9ff er bokstavelig talt med på å belyse teksten.
For arbeidet med eksegese av evangelieteksten, anbefaler jeg
arbeid med parallelteksten fra Matt 17, Matteusevangeliet av Nils
Alstrup Dahl, bearbeidet av Årstein Justnes (1998), s. 288ff.

Dagens forkynnelse – med noen spor fra en preken
«Vi får et øyeblikk av noe herlig som dere gir, akkurat da
slipper vi å tenke på livene våre». Omtrent slik uttrykte Mona
B. Riise, dommer i NRK-programmet «Stjernekamp», det i sin
tilbakemelding til de to finalistene i 2021-sesongenens finale i
høst. Noe herlig, som gjør at vi et lite øyeblikk ikke behøver å
tenke så mye på våre egne liv. Jeg ser for meg at det kan ha vært
litt slik for Peter, Jakob og Johannes også – der de var med Jesus
oppe på fjellet – på forklarelsens berg, med overskrift «Disiplene
får se Jesu herlighet» i min Bibel (2011).

Det er forskjell på å forklare og å bli forklaret. Vårt begrep
forklare kommer fra tysk «verklären» som betyr «å gjøre klar»
eller «opplyse». Og, det er hva Jesus blir for oss denne dagen –
og det er Gud som ved sitt lys sørger for at Peter, Johannes og
Jakob får se nye sider ved Jesus. De tre fikk et glimt av at Jesus,
deres gode venn, også var Gud. Jesus har tatt med seg tre av sine
nærmeste venner opp på fjellet slik at de kan være alene der. Det
hadde vært mye folk rundt dem en stund, og da kan det være godt
og rett å trekke seg litt tilbake og samle nye krefter sammen med
vennene sine.
Tradisjonelt sies det at det var Tabor-fjellet de var på. Men mange
mener det ikke kan stemme, og at det trolig heller var det høye
Hermon-fjellet lenger nord. Ref. her også den poetiske teksten
fra Salme 89, vers 13. Uansett, fjellet er ofte beskrevet som stedet
for store hendelser også i Bibelen, der noe viktig skal meldes
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fra Gud til oss. Moses fikk de 10 bud på Sinaifjellet, og da Jesus
ga disiplene dåpsbefalingen skjedde det på et fjell. Fjellet gir
oss perspektiv, overblikk og distanse – det gir oss mulighet til
å konsentrere oss om det som virkelig er viktig, kanskje er det
derfor store, viktige ting skjer med fjellet som kulisse og arena. Og
mange kan også skrive under på at fjellet kan gi nye krefter, nye
muligheter og ny energi. En fjelltur kan være en virkelig god ting!
Det fortelles at det skal ha stått et skilt med camping forbudt på
Tabor hvor tradisjonen forteller at Jesus og disiplene var denne
dagen. Camping forbudt. Jeg tror dette sier oss noe viktig. For,
der oppe på fjellet var det ikke meningen at noen skulle slå leir,
selv om vi så gjerne vil beholde de fine opplevelsene og ha dem
der i fred og ro en stund. Derfor fikk ikke Peter bygge hytte selv
om han ivrer på sin måte etter å gjøre akkurat det. Men, det er da
vi får se forskjellen på å forklare og å bli forklaret – Gud griper
inn og viser hvem Jesus er: Dette er min sønn den utvalgte - Hør
ham! Disiplene kalles til å høre – ikke til å gjøre noe som helst der
oppe på fjellet. Ingen kunne se Gud – det hadde de lært, men ved
Jesus er Gud blitt sant menneske, så da disiplene hørte røsten, så
de ingen annen enn Jesus. Ref. igjen Johannesprologen (Joh 1).
Uansett hvor fint det er på fjellet, må de fleste av oss før eller
siden tilbake til hverdagen i lavlandet. Slik var det med Peter,
Johannes, Jakob og Jesus også. De måtte ned fra fjellet – ned til
de andre. Og, det var heller ikke alle disiplene som fikk være med
opp på fjellet. Det var bare tre som var med. De andre var igjen
blant alle de andre menneskene og forsøkte å hjelpe dem med alt
de hadde å stri med, det kan vi lese om ellers i Lukasevangeliet.
De andre fikk ikke være med på den spesielle opplevelsen, men de
var like mye Jesu venner for det. Jesus møtte noen få der oppe på
fjellet. Jesus møtte mange nedenfor fjellet. I dag møter Jesus oss
her hvor vi er.
Dersom dere feirer dåp i denne gudstjenesten, passer det veldig
fint å si noe også i prekenen om hvordan dåpsbarna møtes av
Jesus på en helt spesiell måte. Og, i nattverden møtes vi alle
av hans store kjærlighet og nåde. Jesus er også med oss ut av
kirkerommet – ut i verden – videre i våre liv, ned fra fjellet –
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i våre utfordringer – gleder og vanskeligheter. Også i dag sier han
til oss: Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og vi, vi
får ta imot og gå oppreist videre med glede og velsignelse.

En nyere tekst om forklarelse

I møte med disse tekstene, tenker jeg også på Erik Hillestads/
Sigvart Dagslands «Fast som fjell» fra 1990-årene. Kanskje kan
denne også finne sin plass i gudstjenesten denne dagen:
Før sløret for mine øyne
ska falla av som skjell,
mens tågen vente på vinden
står någe fast som fjell:
Et brød og litt vin på et bord
et navn og enfoldige ord
Mennesker skulder ved skulder i bønn
og arbeid for fred på Guds jord
Å, Jesus, der begynne din himmel,
ditt gull blant juggel og kram
Det voktes av ivrige fromme
Dit trenge eg meg fram
Om någen av disse som tror
tør sei at min synd e for stor,
vise eg stolt te ditt liv og din død
og kreve min plass ved ditt bord
Før sløret for mine øyne
ska falla av som skjell,
mens tågen vente på vinden
står någe fast som fjell
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Flere av salmebokens Bibelske salmer passer fint denne dagen:
914, 917, 920, 922
240 – Måne og sol
102 – Vi skal se deg Herre Jesus
344 – O Jesus åpne du mitt øye
422 – Jesus det eneste
731 – Jeg folder mine hender små
615 – Vi bærer mange med oss
101 – Kristus er verdens lys
482 – Deg å få skode
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Folk på fakultetet
En faglig presentasjon av ansatte
ved Det teologiske fakultet

Trygve Wyller

Presentasjon

Navn: Trygve Wyller
Tittel: Professor emeritus
Fagområde: diakoni/systematisk teologi
Ansatt på TF fra: 1988
Siste publikasjon: “Embodied Spiritualities. Methodologies,
Practices, and the Issue of Generous Christianities”, I :
Diaconia, vol. 12, pp. 61–78, (https://www.vr-elibrary.de/doi/
epdf/10.13109/diac.2021.12.1.61)
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Dette jobber jeg med

Det er i grunnen litt morsomt å bli spurt om hva jeg jobber med
sånn ca. halvannet år etter at jeg er blitt 70 og har fått emeritus
føyet til professor tittelen min. Det tolker jeg som at «å jobbe»
ikke er noe som nødvendigvis slutter ved en bestemt alder og at
man til og med kan ha noe interessant for seg selv om man mest
stikker hodet opp av hornet fra tid til annen.
Jeg har vært ansatt i fast stilling ved TF siden 1996, med særlig
ansvar for forskning i diakonivitenskap, men også for det bredere
området systematisk teologi. Fra doktorgraden min til dagens
forskning og undervisning tror jeg det finnes en slags rød tråd om
fokus på Gud som interessert i mer enn det gudelige, for å si det
svært tabloid og enkelt. Dette var et sentralt tema i doktorgraden
min om Bonhoeffer og Løgstrup, og det er fortsatt et tema når
jeg i de siste årene skriver om diakoni, kirke og migrasjon. En
troverdig kirke må være en kirke som ikke setter seg selv først,
men alle andre før seg selv. I høst har jeg – sammen med en stor
gruppe – ledet og gjennomført utviklingen av det nye kurset Tro
på stedet der lokale folk fra Haugerud/Trosterud har deltatt
i masterkurs sammen med ordinære TF-studenter. Viktig og
lærerikt for alle. Jeg gleder meg over å kunne ha mye tid til faglig
arbeid etter mange år i TFs ledelse som prodekan og dekan i årene
fra 2003 til 2015.
I tillegg til professor emeritus funksjonen på TF er jeg også
knyttet til Universitetet i Kwa-Zulu Natal i Sør-Afrika. Det er en
stor berikelse og inspirerende å kunne være med å utvikle teologi
i sør. Et spennende samarbeid med flotte kolleger der håper jeg
kan være viktig for meg i mange år fremover. I tiden som kommer
vil bokprosjektet «Everyday Religion» med kolleger i både SørAfrika og New York være en viktig oppgave.

Omtaler

Halvard Johannessen
førsteamanuensis i praktisk teologi, Universitetet i Oslo
halvard.johannessen@teologi.uio.no
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Hellig jul med Olaug Nilssen
Vårt Land Forlag 2021
Jeg har aldri anmeldt et julehefte før. Vårt Lands julehefte er
imidlertid ikke hvilket som helst julehefte. Det må sies å være en
klassiker. Gjennom flere år har Vårt Land utviklet et konsept som
settes pris på av mange og som høster lovord i pressen. Hva er det
ved dette konseptet som treffer? Og hvordan treffer det i år?
En profilert gjesteredaktør sammen med en håndfull gode
medarbeidere samler gode tekster, bilder, dikt og sanger som
alle kretser rundt julens budskap. En del av stoffet er velkjent
og gammelt, en del er av nyere dato, noe har aldri vært publisert
før. Kvaliteten er gjennomgående svært høy. Det gjelder både
innhold, materiale, estetiske valg og layout. Innholdsmessig
setter juleheftet sammen en rekke ingredienser som det smaker
jul av. Liker man smaken av juleskum og julecola kan man
riktignok gå mange steder. Men Vårt Lands julehefte smaker
tradisjonelle julekaker bakt fra bunnen av, med ekte smør og god
tid. I en tid hvor julens budskap har lett for å bli borte i stæsj og
innpakningspapir, er dette ekte vare. Juleevangeliet formidles
gjennom klassiske verk fra kunsthistorien, litteraturhistorien og
salmeskatten. Samtidig er mye av materialet også umiskjennelig
2021, virkelighetsnært på godt og vondt, både i kunstnerisk
innhold i og uttrykk. Denne sammensetningen av ingredienser av
høy kvalitet, av et allment og kirkelig budskap; av tekster, bilder
og toner; av klassisk og nytt, bidrar til at konseptet treffer. Så også
i år.
Årets utgave er redigert av forfatter Olaug Nilssen, som er kjent
bl.a. for Tung tids tale (som hun vant Brageprisen for), og
som i år ble tildelt Fritt Ords pris. Med seg har hun hatt Olav
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Egil Aune, Hans Ivar Stordal, Elin Krogedal og Åste Dokka.
Sammen byr de på gjengivelser av mesterverk som Angelicos
«Bebudelsen» fra 1400-tallet og Leonardo «Da Vincis Jomfru
Maria og Jesusbarnet med St.Anna og Johannes Døperen». Vi
finner flamsk renessansekunst av Maria, barnet og Josef, og
barokkmaleren Guidio Renis fremstilling av Josef og Jesus.
Men her er også vår tids barnebokillustrasjoner av Kari Stai og
tegneseriestriper med Knøttene og relativt ukjente malerier av
Fritjof Nansen og Edvard Munch. Kystmaleren Otto Sinding og
nasjonalromantikkens Hans Gude, formidler vinterlandskapets
stillhet. Det er variert, godt å hvile øynene på og uforutsigbart på
en god måte. Blant tekstene finner vi vakre julemeditasjoner om
julens fred. Biskop Erik Varden reflekterer rundt inkarnasjonens
stillhet og den paradoksale erkjennelsen av at Ordet ble et infans,
som direkte oversatt betyr «ordløs». Erik Hillestad skriver på
en beslektet måte i sin andakt «Om å bli fred». Samtidig er det
tekster om hvordan livets sårbare og smertefulle sider forsterkes i
julehøgtiden. Virkeligheten lulles ikke bort, men holdes sammen
med julebudskapets nerve. Kari Stais barnefortelling om å feire
jul når man har en kreftsyk lillebror på sykehuset treffer, og det
gjør også Olaug Nilssens virkelighetsnære essay om foreldrene
som har et autistisk barn med utviklingshemming, og deres forsøk
på å skape en god julefeiring for familien. Blant forfatterne finner
vi også Frode Grytten, som bidrar med en novelle, Tuva Skare,
Ylva Eggehorn og en rekke andre. En fremstilling av Hans Nilsen
Hauges jul på Eiker gjør heder på Hauges 250-årsjubileum,
og dernest får vi en poetisk skildring av den masseproduserte
julegranas ferd fra hogstfeltet til byens skitne torg, via stuas
midtpunkt til kommunal kompostering. Vi serveres ord og
bilder til gjenkjennelse og refleksjon, overraskelse, omtanke og
medfølelse. Vårt Lands julehefte 2021 lodder dypt, spenner vidt
og treffer samtidig godt på vei inn i julehøgtiden.

