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Forord 
 

Det er med glede Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) presenterer sitt første årsskrift. Dermed 
antyder vi at FMH vil være på banen hver høst med et lignende skrift. Dette kan høres 
ambisiøst ut – og vi er klar over at målsettingen forplikter. Vi mener imidlertid at noe av alt 
det gode som skolens egne lærerkrefter produserer av teologisk og missiologisk materiale, bør 
gjøres tilgjengelig for en videre leserkrets. Dessuten arrangerer FMH årlige kurser og et 
symposium som tar opp forskjellige temata innen teologi, forkynnelse, sjelesorg og misjon – 
bare for å nevne noe. I tillegg til våre egne lærere inviteres også andre av skolens venner - 
både fra NLM og andre sammenhenger - til å være bidragsytere ved slike anledninger. Noen 
av disse bidragene vil bli publisert i årsskriftet.  

Så langt det er mulig, vil vi hvert år fokusere på et gitt tema, gjerne i tilknytning til det 
årlige symposium som avholdes i februar. Dette året var fokus satt på forkynnelsen. Vårt 
første årsskrift vil derfor i hovedsak dreie seg om ulike sider ved forkynnelsen, noe som 
reflekteres i årsskriftets tittel BUDSKAP 2000. Det er viktig for oss å markere at forkynnelsen 
av Guds ord er en bærebjelke i alt forsamlingsliv og i misjonen. Uten sunn bibelsk 
forkynnelse vil alt menighetsliv utarmes.  

Hvert år arrangerer vi en såkalt Bradtzægforelesning, oppkalt etter NLMs første formann 
og sekretær. Han var misjonsskolens grunnlegger og bestyrte skolen i flere perioder. Årets 
Brandtzægforelesning ble holdt av Erik Kjebekk. Tema var Johannes Brandtzæg som 
forkynner. Vi synes foredraget fortjener å innlede årsskriftet, da det inkluderer interessant 
materiale om og av en markant profil i norsk lekmannsbevegelse. Dessuten gjelder det 
grunnleggende synspunkter på hva som er viktig i forkynnelsen. Brandtzæg var for øvrig den 
viktigste drivkraft bak opprettelsen av misjonsskolen. 

Metodespørsmål i forbindelse med forkynnelsen har sin naturlige plass ved en 
utdanningsinstitusjon som FMH. Derfor vil en i årsskriftet finne artikler som gir gode 
analyser av tiden vi lever i samt verdifull innsikt i hvordan presentere evangeliet på en kreativ 
måte inn i vår tid. Både Asbjørn Kvalbeins og Bjørn Øyvind Fjelds artikler må ses i dette lys. 
Odd-Åge Ågedal setter fokus på sammenhengen mellom forkynnelse og misjons- og 
forsamlingsarbeid. Samtidig er det viktig for oss på Fjellhaug å si så kraftig og entydig vi bare 
kan, at det overordnede spørsmål gjelder forkynnelsens innhold. I den forbindelse peker Arne 
Helge Teigen på at bibelsk forkynnelse nok er underlagt allmenne regler for kommunikasjon 
og formidling. Men skal forkynnelsen være sann bibelsk, er det allikevel viktigst å få øye på 
at det er dyptgående forskjeller mellom det å forkynne Guds ord og formidling av et hvilket 
som helst annet budskap.  

Sverre Bøe har skrevet et grundig og interessant artikkel om profetenes domsord mot 
fremmede folkeslag – et tema som heller sjeldent tas fram i forkynnelsen. Karsten Valen 
følger opp med en analyse og fortolkning av Jes.1. Han ønsker å vise at Jes.1 utgjør en 
teologisk enhet som gir en god innfallsvinkel for hovedtankene i hele Jesajaboken. At kapitlet 
har mye tankevekkende stoff for forkynnere, vil enhver bibelleser kunne forvisse seg om ved 
en reflektert gjennomgang. 

Dagfinn Solheim stiller spørsmålet: Gir den jevne forkynnelse folk hjelp til å leve 
kristenlivet i hverdagen? Han viser at helt fra pietismens dager har det vært sterke drag av 
helliggjørelsesforkynnelse, særlig i kjølvannet av vekkelsene. Også i dag er temaet like 
aktuelt, og Solheim gir eksempler på bevegelser, grupper og litteratur som fokuserer på 
fornyet fromhetsliv. 
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Selv om vi vil søke å ha et overordnet tema for hvert årsskrift, betyr ikke det at 
horisonten ikke kan utvides. Det gjelder også dette årsskriftet. Her finnes artikler om 
skriftemål og sjelesorg. Egil Sjaastad skriver om sjelesorg i dødsskyggens dal. Han tar 
utgangspunkt i Martin Luthers skrift Om å forberede seg til å dø, går veien om Christian 
Scrivers Sjeleskat og Pontoppidans pastorallære, bønnene i Landstads salmebok og Bo Giertz’ 
Steingrunnen, og trekker konklusjoner som er relavante for forkynnelse og sjelesorg i vår tid.  

Synnøve Spanne taler varmt for det private skriftemål. Syndsbekjennelse for Gud og noen 
ganger for mennesker er nødvendig for å leve som en kristen. Skriftemålet derimot er frivillig. 
I konklusjonen holder hun fram at skriftemålet kan være en hjelp til å tro og fastholde 
sannheten om tilgivelsens radikalitet.  

Misjonsperspektivet er sterkt inne i flere av artiklene. Slik vil vi gjerne at det skal være. 
FMH er primært en misjonærutdannende institusjon, som vil stå midt i den misjonstradisjon 
som skolen er en del av. Arne Tolos interessante artikkel er en gjennomgang av kirkens 
misjonssituasjon ved forrige tusenårsskifte. Erling Lundeby kommer med sterke synspunkter 
på NLMs forståelse av misjonærenes innvielse. Han stiller spørsmålet: Hvordan skal vi tenke 
som utsendte misjonærer fra NLM om eget kall, utsendelse og rolle? Lundebys synspunkter 
bærer preg av refleksjoner ut fra egen erfaring som misjonær og eget møte med unge kirker i 
Afrika. 

Noen artikler er sterkere forskningsbasert enn andre, men vi tror leseren vil oppleve hver 
eneste artikkel som en stimulans til videre refleksjon.  

Årsskriftet er redigert av Egil Sjaastad og Ola Tulluan. Geir Magne Karlsen har hatt 
ansvar for det datatekniske og har gjennomgått manuskriptet så det ble klart for trykking.  

Nå håper vi at det vil bli lest av mange. 
 
 

Ola Tulluan 
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Johannes Brandtzæg som forkynnar 
 

av Erik Kjebekk 
 

Johannes Brandtzæg var Kinamisjonsforbundets høgt vyrde leiar – formann og sekretær – frå 
1893 til 1931. Attåt leiaransvaret i ein organisasjon som var i sterk vokster, bygde han opp og 
styrte Framnes ungdomsskule (folkehøgskule) frå 1897 til 1911. Framnestida var nok 
Brandtzægs rikaste tid. Men det var også ei tung og vanskeleg tid for han. Han miste kona alt 
i 1898. Ordinasjons- og ritualspursmålet, som førte til sterke brytningar i 
Kinamisjonsforbundet, må ha vore ei påkjenning for han. Og etter kvart fekk han også 
økonomiske problem. Dei var sjølvsagt ikkje lette å hanskast med sidan det var Brandtzæg 
sjølv som åtte og dreiv ungdomsskulen på Framnes 1.  

Trass i dei mange gjeremåla Brandtzæg hadde, var han ikkje lite ute som forkynnar og 
foredragshaldar både i nærmiljøet i Hardanger og utover i landet som Kinamisjonsforbundets 
leiar. I 1903 braut det ut vekking i Norheimsund og Øystese ved Knut Hesjedal. Brandtzæg 
gledde seg over vekkinga og var også aktivt med som talar. I eit brev til misjonær P. S 
.Eikrem som nettopp var komen til Kina, fortel Brandtzæg med begeistring at det er ”vekkelse 
både her og der; også her hos oss, både på ungdomsskolen og i bygden. – Mange er komne til 
liv og flere venter vi på. Gud være takk! Vi har rene festdager med bønnemøter og 
vitnemøter. Fortell kineserne det! – Som du forstår har jeg meget å glede meg over og takke 
for. Dette særskilte nådebesøk har varmet mitt hjerte 2.”  

Den same Eikrem fortel også om kor gildt misjonselevane tykte det var å vere med 
Brandtzæg ut på møte. I Hardanger var båtskyss vanleg framkomstmiddel. ”Disse båtturer og 
besøk var meget ettertraktet av alle parter. Vi reiste ofte lørdagskveld, og da var det jo reine 
gjestebud som ventet oss. Samværet i hjemmene var for oss og husets folk stunder som sent 
glemmes. Berømt var således en tur til Sjur Espedal i Jondal. Vi kom inn i stuen hans 
lørdagskveld. Den var så visst ikke stor og staselig, men den var renskuret og koselig. Gleden 
lyste ut av vertsfolket over at Herren ville sende dem ”slike sjeldne Gjester”. Det ble sang og 
bønn, og aldri verken før eller senere har vi opplevd en åpen himmel over oss som der. 
Brandtzæg ble grepet og gledet seg som et barn. Denne mørke alvorlige mann jublet og sang 
og takket Gud, som på denne synbare måte ville sende himmelens gled ned over oss. – Denne 
opplevelsen gikk ofte igjen i hans taler verden over. 3” 

 

                                                 
1
 Brandtzæg bygde Framnes for pengar han fekk i giftarmålet med enkefru Thina Schou. I 1897 flytta Brandtzæg 

med huslyden til Framnes der ungdomsskuledrift straks vart sett i gang. Året etter starta Kinamisjonsforbundet 

misjonskule på Framnes.  

I 1911 flytta Brandtzæg og misjonsskulen frå Framnes. Sunnhordland, Hardanger og Voss 

Indremisjonssamskipnad kjøpte ungdomsskulebygget ved årsskiftet 1911/12 og misjonsskulebygget i 1913. 

Skuleåret 1911-12 leigde og dreiv dei to lærarane, Halvor Fotland og Hans Svarstad, Framnes. Seinare har 

indremisjonen eigd og drive skulen. Sjå Øystein Ådland: ”Misjonsgården” som vart til ”Vonheim” i Ljosglytt 

nr. 4 1990.  
2
 Eikrem 1934:156. 

3
 Ibid s. 151. 
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1. ”Du lar godt, og du siktar godt også, men du fyrar ikkje av.” 
Som nybakt teologisk kandidat kom Johannes Brandtzæg til Bergen i 1889 som styrar ved den 
nye emissærskulen Bergens Indremisjon hadde sett i gang året før. Arbeidet i indremisjonen 
var i sterk vokster og forkynnarar trongst. Difor starta dei emissærskulen. Det var 
rosenianaren Jakob Traasdahl som hadde kapra Brandtzæg og B. S. Lindeland som også nett 
var ferdig uteksaminert teolog, til Bergens Indremisjon 4. Traasdahl var frå Kjøremsgrenda på 
Lesja. Sjølv om han budde i Bergen, hadde han god kontakt med heimbygda og møtte også 
Brandtzæg der då han kom dit med gitaren og song og vitna om Jesus. Det vert fortalt at 
mange hugsa møtet i Misjonshuset i Bergen då Traasdahl kom fram, strauk det lange skjegget 
sitt og sa: ”I dag har vi to kandidater iblant oss som skal bli menneskefiskere; dem skal vi nå 
høre.” Så kom Brandtzæg og Lindeland fram og song på svensk: 

 
 ”Jag vil ut, jag vil ut! 
 innan månadens slut 
 vill jag vara på fiske igjen. 5” 
 
Brandtzæg skulle vere både styrar ved emissærskulen og halde oppbyggingsmøte. Som 

lærar vart han godt likt med ein gong. Han var kunnskapsrik, og ved sin vekslande måte å 
undervise på, gjorde han stoffet levande for elevane. Sjølv om han var ung, var han ein mogen 
kristen. Denne mogninga kom som ei fylgje av samspelet mellom arbeidet med Guds ord, 
samværet med erfarne kristne og ei dårleg helse som han kjempa med i fleire år. Den 
livsvisdomen han åtte, fekk mykje å seie for mange. Ein av dei var Ludvig Hope som vart 
elev på emissærskulen. Han fortel at han som 19-åring sat på siste benken i skulesalen i 
Hollendergata i Bergen. Og så held han fram: 

 
”Dit kom eg som ein utmeisla gråstein, hoggen ut av fjellet inne i ei fatig og 
bortgøymd bygd.Livsgneisten frå Kristus var kveikt i barmen min, men elles visste eg 
lite og eg var som menneskje ein sovande mann.  Men der inne i den tronge, svarte 
gata, der rampen i byen best syntest om å vera, der opnast mine augo så eg tok til å 
lengta innover dei menneskelege livsvidder. No var ikkje berre mi sjel vekt til liv i 
Gud, men no var også mi ånd vekt til trong etter kunnskap og ålmen-menneskjeleg 
utvikling. Brandtzæg var ein av dei som slo hol på denne sjelevegg i min person. For 
dette skuldar eg han mi første store takk! 6” 

 

                                                 
4
 Handeland band I 1966:182. 

5
 Kineseren 1931 nr. 14. 

6
 Kineseren 1921 nr. 11-12. 
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Brandtzæg vart altså alt frå starten omtykt som styrar og lærar, men det gjekk ikkje like 
godt for han som forkynnar. Dei ”lyriske bergensarane” som det er blitt sagt, syntest han var 
for tung og grundig. Dei var vant til stortalarar som reiv med heile forsamlinga. Slike talarar 
var både Jakob Traasdahl og Thormod Rettedal som på denne tida var fast forkynnar i 
Bergens Indremisjon. Det lukkast visstnok betre for Brandtzæg når han var rundt i bygdene på 
småsamlingar med gitaren og vitnemålet om Jesus. Men når han i byforsamlingane steig opp 
på talarstolen med ei lang preik, vart det for tung kost for mange. Fyrste gongen Brandtzæg 
preikte i Misjonshuset var emissær Andreas Nilsen saman med kona si Grete til stades. Då 
talen var slutt og folk strøymde ut av lokalet sa Andreas til kona si: 

 
- Eg går ikkje oftare og høyrer på han der. 
- Sei ikkje det. Han kan kome seg, svara ho 7. 

 
Og slik gjekk det. Dei kom ofte for å høyre Brandtzæg. Folk skjøna at han hadde mat å 

gje. Difor vart det etter kvart mange som kom lange vegar for å lytte til den grundige 
forkynninga hans. Det må ha vore om lag på denne tida Thormod Rettedal i eit visst høve skal 
ha sagt til Brandtzæg: 

 
- Du lar godt, og du siktar godt også, men du fyrer ikkje av! 8 

 
Dette utsagnet seier vel like mykje om han som sa det enn han som det vart sagt om. 

Rettedal var ein kraftfull predikant som sparte korkje på dei sterke ord eller på kjensleladde 
utbrot. Når han vart varm under vesten, kunne han fyre av kraftsalver så det ljoma i lokalet. 
Brandtzæg framstod sjølvsagt på ein heilt annan måte. Med sin familiebakgrunn, oppseding, 
legning og utdanning var det unaturleg for han å bruke Rettedal sine verkemiddel på 
talarstolen. Men ein kjem etter mi meining ikkje forbi når ein i dag les preiker av Brandtzæg, 
at dei verkar noko lange, omstendelege og akademiske. Hope sine preiker med dei korte, 
utmeisla setningane – reine sagastilen, kan ein seie – appellerer utvilsomt meir til lesarane. 

 
* 
 
Eg vil no sjå nærare på nokre tema som etter mi meining har stått sentralt i Brandtzæg si 

forkynning. Eigentleg er det vanskeleg å plukke fram eit lite emneval mellom preikene hans, 
for det er eit særpreg ved Brandtzæg som forkynnar at han er så allsidig og let den bibelske 
bodskapen kome fram i si breidde. Også  talar og foredrag som er tekne vare på, viser  at han 
hadde kunnskap og innsikt på så mange felt.   

Til grunn for mi undersøking ligg boka På Hjemveien som Brandtzæg gav ut i 1904 
saman med nestformann i Kinamisjonsforbundets fellesstyre, lærar N. Nilssen. Fleire av 
foredraga der er av Brandtzæg. Også preikesamlinga Det er fuldbragt frå 1921 som innheld 
preiker til kvar sun- og heilagdag i kyrkjeåret, har eg arbeidd med. Desse preikene er samla og 
omarbeidde av misjonær P.S.Eikrem. Preikene her er stutte. Eikrem må ha komprimert dei 
nokså sterkt. I 1954 kom Gjennom ild, eit utval av Brandtzægs forfatterskap av Olav Uglem. 
Elles har eg brukt stoff etter Brandtzæg som eg har funne i NLM-arkivet og i Kineseren. 

                                                 
7
 Straume 1967:76. 

8
 Handeland band I 1966:322. 
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2. ”Et par ord til mine brødre blant predikantene”     
I ein artikkel om mennesket utan samfunn med Gud i boka På Hjemveien 1904 har Brandtzæg 
nokre ord til sine predikantbrør som er aktuelle for oss og 9. Han åtvarer mot å take over 
ukritisk nedervde meiningar og påstander utan å prøve holdbarheten av dei. Kva vil 
tilhøyrarane tru når dei får inntrykk av at det me fer med, er meir gamle overleveringar enn 
personleg overtyding? spør Brandtzæg. Og så minner han oss om at det ikkje er som talsmenn 
for nedervde overleveringar me vinn store og varige sigrar i kampen for å vinne sjeler. ”Men 
merkes det at der bakom ordene står en mann og en personlig overbevisning så vil endog 
motstandernes samvittigheter vitne til fordel for de sannheter vi forkynner.” 

Gud har bruk for vitner, slår Brandtzæg fast. All etterplapring bør vere langt bort frå oss. 
Dei sanningar me har overtatt frå Bibelen og fedrene kan etter Brandtzægs meining ikkje bli 
verkelege og virkekraftige vitnesbyrd for sanninga, ”før de indeni oss har gjennomgått en 
personlig tilegnelsesprosess”. Og den personleg tileigninga av sanninga som tok til då Guds 
openberring i Bibelen vart sanningskjelda for oss, må halde fram i oss. ”Nå begynner den 
vekst i kunnskap, den forkynnelse i sannhet som blant annet Paulus taler om i Ef 1,17 flg, og 
som kanskje vil fortsette gjennom alle evigheter”. Om en predikant bør det vere sant i alle 
delar: Han trur, difor talar han. Alle predikantar bør difor stundom spørje seg sjølv: Trur eg 
verkeleg det eg forkynner? Kor mykje av det eg seier, er personleg overtyding? Kor mykje av 
det eg seier, seier eg berre fordi andre i liknande posisjon før meg har sagt det same? 
Brandtzæg er overtydd om at ei rannsaking for Guds andlet om dette, vil føre oss inn i eit 
meir direkte forhold mellom oss og dei sanningar me forkynner. 10  

Det er erfaringsteologi av beste merke Brandtzæg her held fram for oss. Den personlege 
tileigninga av bodskapen som Brandtzæg legg så stor vekt på, må ikkje forvekslast med det 
synet presten J. J. Jansen målbar i boka Forkynnelsen frå 1906 11. Jansen lanserte regelen: 
”Hvert ord levet, før det ble talt.” ””Så skal jeg altså ikke preke andre dogmer,” sier du, ”enn 
de jeg selv kjenner at jeg lever på og er blitt glad ved” – Nei, det skal du ikke. ”Jeg tror, 
derfor taler jeg,” må være prekenens løsen. Et gram tro, som en predikant forkynner, fordi han 
lever på det, er bedre enn et kilogram tro som han forkynner fordi det skal forkynnes. 12” Ein 
skulle ikkje forkynne noko anna enn det ein verkeleg hadde tileigna seg og levde i. Den 
personlege, religiøse opplevinga er avgjerande for kor ekte forkynninga er. Sjølv om Jansen 
for sin eigen del ville halde seg til kyrkjelæra, vart resultatet av dette synet på forkynninga at 
mange konsentrerte seg om å tale om tryggleik, kjærleik, bønhøyring, evig liv. Det var tema 
som verkeleg betydde noko for mange prestar. Sentrale sanningar som soning, 
rettferdiggjering og helging heldt mange prestar seg unna, for det er ”overleverte former” og 
moderne menneske forstår ikkje slikt. ”En subjektivistisk forsnevring av forkynnelsens 
bibelske innhold, det er blitt resultatet av Jansens prekenoppskrift, 13” skriv Carl Fr. Wisløff.  

                                                 
9
 Artikkelen heiter Mennesket uden Samfund med Gud. 

10
 Spesielt s. 2-4. 

11
 Jansen J.J. braut ikkje direkte med dei kristne dogmene, men han tilhøyrde den nye generasjon av teologar 

som var open for nye åndsstraumar og problemstillingar. I 1900 kom den liberale teologen Adolf von Harnacks 

bok Kristendommens vesen i dansk oversettelse. Jansen roste boken i en anmeldelse selv om han måtte ta sine 

reservasjoner. 
12

 Jansen J.J.:126. 
13

 Wisløff C. Fr. bind III 1971:120-121. 
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I ein seinare artikkel om Tjenestens Herlighet kjem Brandtzæg igjen inn på den 
personlege tileigninga av det som vert forkynt. Han legg vekt på at bodskapen må bli ei 
personleg sanning for oss. Det inneber for Brandtzæg er det  berre er dei atterfødde som på 
rett måte har tileigna seg bodskapen og kan formidle den vidare til tilhøyrarane. Men sjølv om 
ein er atterfødd, kan ein ”stå i et meget utvortes forhold til de sannhetene vi forkynner”, skriv 
han og legg til: 

”Vi fekter ofte med sannheter som er lånt fra andre. Ja, de er lånt endog fra Bibelen i den 
betydningen at de ikke er blitt våre egne, men er overfladisk tenkt og lite personlig tilegnet. 
Med dette mener jeg ikke at vi ikke skulle forkynne anna enn det vi personlig har opplevd. Vi 
har ikke opplevd fortapelsen pine, men vi må forkynne den om vi vil være tro mot det kallet 
vi har fått. Men om vi ikke i bokstavelig forstand har opplevd alt det vi forkynner, så bør og 
kan vi gjennomleve det i vårt indre slik at det blir en del av vårt åndelige eie.” 

Det er denne gjennomlevinga av bodskapen i sitt indre slik at den liksom vert sitt eige 
som forkynnarane alltid må kjempe med. Mellom emissærane har denne erfaringsteologien 
stått sterkt. Eg har sjølv høyrt mange nemne dette. Det er ikkje berre for ein predikant å finne 
ein tekst som ein så fortolkar og lagar ein preikedisposisjon over. Dersom predikanten skal stå 
fram med ein bodskap som verkeleg grip tilhøyrarane, må tekstordet først ha arbeidd med 
han.   

Johannes Brandtzæg innsnevra i si forkynning ikkje den bibelske bodskapen etter malen 
av ein slags minimumsdogmatikk. Sjølv om han la vekt på å få fram breidda i 
bibelbodskapen, er det tydeleg kor forkynninga bør ha sitt tyngdepunt. I stykket Hvorledes en 
Søgende får fred med Gud frå boka På Hjemveien (1903) kjem han i innleiinga eksplisitt inn 
på spørsmålet om kva som er den viktigaste del av den kristne forkynninga. 

 
3. ”La sjelen få se sin blodbrudgom” 
På spørsmålet om kva som er den viktigaste delen av den kristne bodskapen, svarar 
Brandtzæg at sjølv om alle delar er viktige, så er den delen av forkynninga viktigast som har 
som sitt føremål å sette bundne i fridom, føre dei vakte inn i frigjeringa og få vissa om at dei 
står i nåde hos Gud. Den forkynnaren som ikkje målmedvite arbeider med dette klart for auga, 
har ikkje verkeleg forstått oppgåva si. Brandtzæg er heilt klar over at det er viktig å tale til 
vekking: ”Ve Kristi kirke dersom den dag skulle komme, at dens prester og predikanter 
opphørte å rope ut over massene: ”Våkn op, du som sover!”      

Men dersom predikantane ikkje når lenger enn til vekkingsordet, så vert talen deira ei 
snare og ei hindring for sjelene, seier Brandtzæg. ”Moses” kjem til å skjule Kristus for dei. 
Når ikkje dei vakte lenger enn til kamp og strid, vil dei snart gå seg trøytte og vende attende 
til verda.  

Brandtzæg ønskjer å få fram dette fordi han for sin eigen del har oppdaga at ikkje noko er 
meir vanskeleg for ein predikant enn den frigjerande evangelieforkynning. Det er ikkje noko i 
den kristen forkynnninga som Satan har så mykje imot som ”forkynnelsen av det frie 
evangelium i den skikkelse hvori det best er skikket til å frigjøre de vakte og føde Guds barn.” 
Satan har ikkje så mykje imot at folk blir vakt når dei berre ikkje vert frigjorte. Det er 
”fiendens list og bedrag” som er årsaka til at det er blitt så lett å ”gli bort fra en fulltonig 
evangelieforkynnelse og bli hengende i vekkelsestalen eller i formaninger til de kristne.” 

Både lov og evangelium skal forkynnast, skriv Brandtzæg. Lova skal haldast fram så 
skarp som ho er. Han siterer Rosenius som seier at lova si viktigaste oppgåve er å skape trong 
i oss etter syndstilgjeving.  
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Evangeliet – frigjeringsordet – må lyde kraftig og klart både til dei vakte og dei kristne. 
Og så skal eg sitere dei kjente orda av Brandtzæg som nok har hatt ikkje så lite å seie for 
mange av fokynnarane i NLM si soge: 

 
”Med hensyn til evangelieforkynnelsen, så kan vel neppe noe nå høyere enn til det 
ideal som Paulus stiller opp når han sier at til galaterne at ”Kristus var malt dem for 
øyet, som om han var korsfestet blant dem”. 
 
Brødre, - Dere som forkynner evangeliet – la deres tilhørere får se Kristus! Den 
korsfestede! Mal ham, skildre ham, før hans velsignede skikkelse fram midt iblant oss!  
 
La sjelen få se sin blodbrudgom! 
 
La de tvilende få se naglegapene i hans hender og stikke sin hånd i hans side! La dem 
som er bittert bedrøvet i sin ånd over purpurrøde synder og sin motstand mot nådens 
ånd, - la dem få se hvorledes han engstes og bever og segner under den forferdelige 
vekt av den forbannelse og straff som ble lagt på ham for at de må forstå at deres 
misgjerninger er sonet og deres gjeld er betalt.  
 
La alle Guds løfter til syndere finne sin forklaring og sin stadfestelse ved at de får 
samle seg om og gå ut fra og peke tilbake til ham som satte sitt liv til for sine venner! 
For der gis ingen kraftigere preken om Guds kjærlighet – den lange og brede, den dype 
og høye – enn denne smertenes mann, fra hvilken side man så betrakter ham. 
Måtte nådens Ånd være over oss til i sannhet å forkynne Kristus og det som den 
korsfestede! 14” 

  
Det er tydeleg rosenianske toner i desse orda. Den svenske predikanten Carl Oluf 

Rosenius var kjent for si evangelisk forkynning med vektlegging på Jesu soningsdød for våre 
synders skuld. Rosenius skreiv flittig i bladet sitt Pietisten 15. Det vart også til dels lese her i 
landet. Oppbyggingsbladet Budbæreren inneheldt mykje stoff frå Pietisten. Den store 
husandaktsboka kom ut sist i 1860-åra og i 1874 kom i bokform Klar og usvigelig Veiledning 
til fred. Dei skrivne orda av Rosenius vart lesne av svært mange forkynnarar her i landet. Og 
mange vart prega i si forkynning av denne frigjerande åndsstraumen som kom frå Sverige. 
Det gjeld tydelegvis også Brandtzæg  sjølv om han var sjølvstendig og hadde sin eigen profil. 

                                                 
14

 Brandtzæg 1903: 47-50. Desse ordene av Brandtzæg har hatt mykje å seie for forkynninga i Norsk Luthersk 

Misjonssamband. Ho liknar både på grunntrekka i roseniansk forkynning og i brødrevenenes sterke korsteologi. 

Pietismeforskaren Johannes Wallmann skriv at grev Zinzendorf, grunnleggjaren av Brødrevenforsamlinga, ”griff 

über den Pietismus und die Orthodoxie zurück auf Luther, dessen Rechtfertigungslehre und dessen Theologie 

des Kreuzes nun für Zinzendorf vorbildlich wurden (121).” 
15

 Rosenius skreiv sjølv bare i Pietisten. Alle bøkene som seinare er utgjevne med Rosenius som forfattar, er 

først publisert i Pietisten. 
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Når eg fyrst er inne på åndelege straumdag som Brandtzæg har vore påverka av, nemner 
eg at han sjølv i eit stykke i Kineseren frå 1924 – hundre år etter Hans Nielsen Hauges død – 
skriv at ”alle norske kristne står i gjeld til Hans Nielsen Hauge Hauge.” Og Brandtzæg sjølv 
gjev uttrykk for takksemd for sin ”andel i den åndelige arv, som fra Hauge er overlevert 
slektene som kom etter ham, - en arv ikke bare for Norges kristne, men for hele det norske 
folk. Jeg ble født inn i denne arv uten engang å vite at den var til, - uten noe som helst 
anstrengelse fra min side. Men den dag kom da jeg lærte å kjenne arven – og lærte å sette pris 
på min andel i den. 16”  

Brandtzæg skriv at arven frå Hauge kom til å bli ”det teoretiske og historiske grunnlag” 
for hans teneste i Guds rike. Men når det gjeld sjølve innhaldet i forkynninga, var han meir i 
slekt med Rosenius enn Hauge.  

Forsoning, syndstilgjeving og innbyding om å kome til Kristus plent som ein er, stod 
sentralt i forkynninga hans. Eit døme på det finn me då han var på gjesting i Kina i 1926. Ein 
sundag tala han i Fangxian med Olav Espegren som tolk. Under talen var der ei kinesarkvinne 
som fekk tru seg frelst. Ho hadde ofte lytta til kristen forkynning, fått kristen opplæring og 
gått på kvinnekurs. Men fyrst då rann ljoset for henne. Då Brandtzæg om kvelden sat samen 
med misjonærane, la han dei sterkt på hjarta at alle måtte tale klårt slik at tilhøyrane kunne få 
grei melding om vegen til frelse 17.      

 
4. ”Verden for Kristus” 
Johannes Brandtzæg var misjonær og misjonsleiar. Tre gonger var han i Kina. Fyrste gongen 
var i 1891 då han var leiar for flokken av misjonærar som reiste ut for det nyskipa 
Kinamisjonsforbundet. Brått og uventa kom han heim att året etter. Helseproblem og 
ekteskapsplanar dreiv han på heimveg. Seinhaustes1916 kom han attende til Kina på 
inspeksjonreis. Då såg han fruktene av arbeidet og gledde seg storleg saman med misjonærane 
og dei kristne kinesarane. I 1926 kom han for tredje gongen til Kina, men på grunn av uro vart 
opphaldet denne gongen kort.  

Sjølvsagt måtte misjonen få ein brei plass i Brandtzæg si forkynning. Mange stader i 
preikene har han integrert dei kristne sitt misjonsansvar. I ei preik på Kristi himmelfartsdag 
over Luk 24, 44-48 med overskrifta ”I er vidner om dette” frå preikesamlinga Det er fuldbragt 
skriv han at då læresveinane forstod at Jesus var stått opp og hadde fått all makt, kunne dei gå 
mot verda, Satan og hans velde. Kristus var sigervinnaren og ved han skulle dei også sigre og 
verte opphøgd ein dag. Difor gjekk dei med glede ut i verda med denne glade bodskapen. 
Verda for Kristus var deira store livsmål. Ikkje noko kunne stoppe dei, sjølv ikkje martyriet.  

Korleis er det vår kristendom? spør Brandtzæg. Den apostoliske kristendomen  var 
verdserobrande, slik all sann kristendom alltid må vere. Verda for Kristus må vere målet til 
alle sanne kristne også i vår tid. Å vinne våre medmenneske for Gud må vere ”deres hjertesak, 
en ild i deres ben, som ikke lar dem få ro uten at de er med å arbeide, gi, ofre.” 

                                                 
16

 Kineseren nr. 13 1924.  
17

 Kineseren nr. 15 1931. Dette fortalte misjonær Olav Espegren under minnemøtet i Calmeyergatens misjonshus 

24. mars 1931. 
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Brandtzæg bruker sterke ord om ein kristendom som ikkje tek sikte på å vinne sine 
medmenneske. Han kallar den ein ”vanslegtet kristendom. Den kan muligens til nød berge 
deg inn i himmelen; men på et viktig punkt svikter den, -den eier ikke den ånd og det 
hjerteslag som bragte Guds sønn ned fra himmelen, og som gjorde apostlene til 
verdensomfattende misjonærer.” Og Brandtzæg slår fast at ein kristendom som ikkje er 
opptatt med å erobre verda, er ein kristendom som ikkje har skjøn på skriftene. For 
”omvending og forlating for syndene skal forkynnast i hans namn for alle folkeslag, frå 
Jerusalem og vidare ut.”      

”Jeg sier til alle sanne kristne: du er vitne om dette! Kristendommen lar seg ikke utbrede 
uten vitner og vitnesbyrd. Men det å erobre er en vanskelig sak. Du må ikke bare ha ild; men 
du må også ofte gjennom ild. 

Allikevel – det er interessant å være en kristen. Det er store planer og vide syner, - et 
lysende mål og en sikker seier. Vet du noe som er mer verdt et menneskes hele hjerte og 
arbeidskraft? 

Det er sagt om middelalderens korstog at de brakte folket til å se opp fra matstrevet, at de 
modnet folks tanker om å ofre og lide og å føre en sak fram til seier.  

Misjonen er nåtidens korstog. Der vil vi også være med. Vi vil vitne om vår himmelfarne 
frelser slik som vi har fått nåde til å se ham, vi vil ofre og lide sammen med ham for til slutt å 
opphøyes med ham.18” 

For Brandtzæg var det umåteleg stort å vere med i tenesta for Gud. Det kjem tydeleg fram 
i stykket om Tjenestens Herlighet ut frå 2. Kor 3, 4-13. Den nytestamentlege tenesta er ei 
Andens teneste, difor er den ei teneste i herlegdom. Mot slutten av artikkelen kjem Brandtzæg 
litt inn på dei praktiske fylgjer det har å sjå tenesta på denne måten. Han nemner at når me ser 
tenesta frå denne synstaden, gjeng det an å vere frimodige og glade. ”og når vi er glade og 
frimodige, så er vi sterke og arbeidsdyktige, et tre plantet ved rinnende bekker som gir sin 
frukt i sin tid.” Og så sitere han William Carey som sa då han fekk høyre at sonen Felix var 
blitt ambassadør: ”Felix er sunket ned til å bli ambassadør. Carey mente at selv om det å være 
engelsk ambassadør er stort, så er det likevel mange ganger større å være Kristi ambassadør, 
sendebud i Kristi sted.” Og så legg Brandtzæg til:  

 
”Vi er enig med Carey. Og derfor takker vi Gud som ga oss en slik tjeneste. 19” 

 
5. ”Det kvelder” 
Johannes Brandtzæg var  misjonsleiar Kinamisjonsforbundet og lærar på Fjellhaug til han 
døydde. Sjølv om han var gamal vorten og arbeidskrafta redusert, vart han møtt med stor 
respekt både av elevar og medarbeidarar. Nokre kalla han ”The grand old man”. Eg har 
mange gonger høyrt Trygve Bjerkrheim seie at Brandtzæg var ein aristokrat. Bjerkrheim 
hugsar personleg Brandtzæg.       

Brandtzæg var både lærar og forkynnar, han knytte desse to tenestene saman på ein 
meisterleg måte. I si forkynning var han lærar og som lærar var han forkynnar. Eg meiner å ha 
høyrt at det nærmast var eit ideal for Brandtzæg å kombinere desse to funksjonane.  

Før han tok til med undervisninga, stemde han gjerne i ein song. Dei seinare åra var det 
som oftast: 

                                                 
18

 Brandtzæg 1921:130-132. 
19

 Brandtzæg 1954:211-223. 
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”Jeg vil stride, gjerne lide for min salighet. 
Jeg vil ile til den hvile Herren har beredt. 
Hindrer man og er jeg svak. På Guds ord jeg iler glad. 
Fremad haster, alt bortkaster for klenodiet.” 

  
Midt i mars månad 1931 var han i Fredrikstad på krinsmøte for Oslo krins. Om 

føremiddagen preikte han i kyrkja over teksten i Joh 6, 52-65. På ettermiddagen talte han i 
Seiersten bedehus. Han fortalte frå livet sitt og kom med denne gripande skildringa frå 
barneåra heime på Abelvær: 

 
”Jeg var så lykkelig å ha en mor som lærte meg å be. Dere mødre som er her, lærer 
dere barna deres å be? Så fattige barna dine er om du ikke har lært dem å be: Det 
skulle vel aldri komme til å gå dere som det gikk med den tyske moren som jeg leste 
om fra krigsårene? Gutten hennes døde i Frankrike. Han sender moren sin en siste 
hilsen og skriver: ”Mor, hvorfor lærte du meg ikke å be?” Barnet ditt er fattig om du 
har lært det alt, men ikke lært det å be. 
 
Jeg minnes søndagene der hjemme i Abelvær. Da tok mor huspostillen og leste. Det 
kunne nok hende at smågutten syntes det ble langsomt å sitte så lenge. Men når mor så 
var ferdig med å lese, bad hun. Og ennå som gammel mann går det gjennom meg som 
en varm strøm når jeg minnes mors: ”Og når vi bliver engle lik, da skal vi bedre love 
deg.” Det er mitt håp at jeg kanskje om ikke så lenge skal få møte mor der oppe. Da 
skal jeg takke henne fordi hun lærte meg å be.”  

 
I talen kom han også inn på venesamfunnet på bedehuset heime i Abelvær og 
kristne han hadde møtt ute i Kina. Alle hadde hatt mykje å seie for han. I 
oppsummering mot slutten av talen sa han:  

 
”Jeg angrer ikke at jeg gikk denne veien. Jeg har hatt fint reisefølge. 20” 

 
 
Kjelder og litteratur 
Arkivmateriale og periodika 
Kineseren. 
Ljosglytt, Helsing frå Framnes. 
NLM-arkivet. 

 

                                                 
20 Brandtzæg 1954:233-239. 
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Tradisjon og situasjon 
 

av Asbjørn Kvalbein 
 

Da Apostelen Paulus sto fram midt på Areopagos i Aten, foretok han en sammenkobling av 
tradisjon og situasjon på en måte som kan danne et forbilde for alle Guds ords forkynnere. 
Ifølge Apg 17,22-32 ordla Paulus seg slik: 

«22. Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. 
23. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med 
denne innskrift: For en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det 
forkynner jeg dere. 
24. Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er herre over himmel 
og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender.  
25. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For 
det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. 
26. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og han satte faste tider 
for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. 
27. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og 
finne ham – enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. 
28. For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Som også noen av deres egne 
diktere har sagt: For vi er også hans slekt. 
29. Da vi nå altså er Guds ætt, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull eller 
sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. 
30. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle 
mennesker alle steder, at de skal omvende seg. 
31. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette 
skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis 
for alle ved å oppreise ham fra de døde. 
32. Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen. Men andre sa: Vi vil høre deg 
tale om dette igjen!» 

La meg peke på ti punkter omkring disse versene: 
 

1. Kristen forkynnelse er å fortelle en historie, en overlevering, en tradisjon. Substansen i 
apostelens budskap i Apg 17 er å fortelle om Gud, hva han har gjort, hvem han er, hvor han 
bor, hvilke egenskaper han har, hva slags forhold han har til verden og menneskene, og hva 
hans hensikt det er med at han har skapt og holder oppe verden og menneskene. Nettopp dette 
ga Paulus svar på i talen på Areopagos. 
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Det er moderne i dag å snakke om narrativ forkynnelse (latin: narrare – fortelle). Dette er 
et nytt navn på en gammel innsikt. Bibelen består ikke bare av tørre teser og visdomsord, 
ættetavler og poesi. Den inneholder først og fremst fortellinger, – beretninger om Gud, om 
mennesker og samspillet mellom dem. En fortelling har en begynnelse, et midtpunkt, en 
spenning, – og en utløsning, avslutning eller konklusjon. En god fortelling holder på 
oppmerksomheten, skaper identitet og nærhet, river tilhørerne med i en nysgjerrig 
forventning. Den gode forkynneren er en god forteller, en tradisjonsbærer, som bringer videre 
det han har sett, lest og hørt.1  

 
2. For å fortelle den kristne tradisjonen må vi vinne oss en rett til å bli hørt. Mellom alle 
verdens røster – hvorfor skal jeg høre på akkurat din? Paulus vant inngang hos atenerne på det 
menneskelige plan på tre måter: 

 
A. Han uttrykte respekt og anerkjennelse overfor tilhørerne (v. 22). Det fins alltid noe 
positivt å si om alle mennesker. Vi tørster etter bekreftelse. Ikke få sliter med 
mindreverdsfølelse. Mange er váre for å bli kritisert. Overfor fremmede er vi spente på 
hvordan de plasserer seg i forhold til oss – ovenfra og ned, underdanige, eller som 
likemenn. Paulus talte til atenerne på like fot, han talte vennlig til dem som naturlige, 
religiøse mennesker.  

Jeg lurer likevel på om Paulus uttrykte seg med et lite smil i munnviken. Han sa at 
atenerne var religiøse (hadde ærefrykt for det guddommelige eller det demoniske2, eller at 
de var overtroiske3).  

Tilhørerne tok det antakelig som et kompliment. Paulus mente det kritisk. Dermed 
fikk begge parter full pott.  

 
B. Han uttrykte noe personlig, som etablerte et jeg–du forhold (v. 23 a). Paulus gav 
uttrykk for: «Jeg er kommet på besøk. Jeg har en personlig historie, noe å fortelle fra mitt 
eget møte med deres verden. Jeg anerkjenner dere ved å vandre med et åpent og 
nysgjerrig sinn i deres kjente omgivelser. Jeg har fylt en rolle som er vanlig blant dere: 
Jeg er en turist, en vitebegjærlig tilskuer, en observatør som har funnet grunn til å reise 
langt for å se på Atens herligheter. Dere er kanskje interessert i å høre en fremmeds 
betraktninger?»  

Paulus knyttet til noe meget allmennmenneskelig: Behovet vi har for feedback, 
respons, andres syn på det vi selv har og står for.  

 

                                                 
1 «Folk elsker en historie. De elsker å bli fanget inn … Jeg er alltid imponert over hvordan Jesus fortalte historier 

uten å forklare dem … Av og til er oppgaven vår bare å blåse på klasen av løvetannfrø og la frøene falle hvor de 

vil, og det å fortelle en fortelling er en fantastisk måte å gjøre akkurat det.» Max Lucado i Michael Duduit (ed.): 

Communicate with Power. Insights from America's Top Communicators. Baker Books, Grand Rapids, 1996. 
2 Gresk: deisidaimonestérous. 
3 Latin: superstitiosiores. 
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C. Han kom med en nyhet (v. 23 b). Paulus fremhevet én ting som han fant spesielt 
interessant: Alteret for den ukjente Gud. Akkurat som en gjest på en maleriutstilling kan 
fremheve ett kunstverk, hadde Paulus lagt merke til ett enkelt objekt i Atens 
demoniutstilling. Og nyheten er: Jeg kjenner ham som dere regner som ukjent, han som 
så å si er agnostikernes guddom. Jeg har noe å fortelle som dere aldri har hørt før!  

Å forkynne er å fortelle en nyhet. Forkynnelsen når aller best fram når den vinkles 
som en uhørt og usett nyhetsstory. Derfor har jeg alltid hatt en drøm om at journalister 
kan bli de aller beste forkynnere. 

 
3. Når tilhørerne lytter, kan vi fortelle tradisjonen med egne ord (v. 24-26). 
Det gjorde Paulus med stort mot. Han kom ikke med unnskyldninger. Klart og entydig, med 
myndighet bar han fram Guds historie med denne verden. Han talte om fakta, han talte om 
forhold som kan bli forstått, grepet, akseptert, diskuteres og bevises. Han søkte ikke å holde 
døra åpen ved å komme med delsannheter, han var ikke redd for å vekke anstøt, han antydet 
ikke noe kompromiss, han prøvde ikke å få vanskelige ting til å synes enkelt. Ikke alt dette 
kan leses ut av Areopagos-talen, men er karakteristisk for Paulus' forkynnelse i det store og 
hele. 

 
4. Tradisjonen må føre oss like inn i Guds hjerte (v. 27). Dette er et fint trekk ved talen i 
Aten. Paulus sa: «Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham 
og finne ham – enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss.» Gud har hatt en hensikt 
med alt han har gjort med skapelse og oppholdelse. Han har et levende, bankende hjerte som 
er fullt av kjærlighet. Han ønsker nærhet til menneskene: at de skulle søke ham og finne ham. 
Men menneskene søker ofte forgjeves. For de leter på feil steder. De vet ikke at Gud er 
kommet nær til dem gjennom sin sønn Jesus Kristus. 

 
5. Paulus knytter til noe som er kjent for tilhørerne (v. 28). Han taler til velutdannede 
mennesker. Han søker å vinne deres sympati ved å sitere fra deres egen litteratur. Han stiller 
fram et faktum som knytter et bånd av fellesskap. Dermed har han fått en ny plattform å 
bygge på før neste fremstøt. Den nye sannheten synes å vokse frem av den forrige. Den 
kommer ikke som en fremmed påstand. 

Vi kan også krydre en tale med glimt fra allmenn litteratur, fra godtatt visdom fra denne 
verden. Det blir som argumenter – ikke for å bevise noe åndelig sett, men for å skape 
menneskelig kontakt og appell.  

 
6. Når tradisjonen er lagt ut og aktualisert, kan vi korrigere folks tanker ut fra 
tradisjonen (v. 29). Sann gudsdyrkelse ble stilt opp mot hedensk overtro.  

Vi ser aldri eksempler på at Paulus korrigerer den bibelske overleveringen, men han trer 
gjerne kritisk fram mot menneskers tradisjoner og holdninger.  

Legg merke til at apostelen har en helt naturlig tillit til budskapet sitt, at det er sant. Og 
han nøler ikke med å la tilhørerne få inntrykk av at budskapet har kraft til å forvandle 
mennesker og gi dem alt de trenger for livet og evigheten.  

Samtidig kan han i kritikken av overtro tale på linje med tidens intellektuelle ledere, som 
også var skeptiske til dyrkelsen av alle gudene. Derfor angriper han, men han har dekning 
både i Skriften og i ledende tenkeres skrifter. Ingen spydigheter, men argumentasjon med 
tyngde. 
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7. På rette tidspunkt blir tradisjonen aktualisert inn i situasjonen med en appell som 
stiller på valg (v. 30). Og appellen er pregnant, tydelig, retorisk genial og lett å huske: At alle 
alle steder skal vende om – pantas pantachu metanoein. Det kan finnes naturlige veier fra 
jødedom til kristendom. Men en hedning kan ikke bli en kristen uten definitivt å bryte med sin 
gamle tro og sitt gamle liv. Nå er atenernes religiøsitet brennemerket som avgudsdyrkelse og 
villfarelse, og han ber dem søke å få et nytt sinn. 

 
8. Jesus er midtpunktet i den kristne tradisjonen. Hans person og verk må være 
midtpunktet i forkynnelsens situasjon (v. 31). Her fremheves Jesus som den evige 
dommeren. Dette er typisk for Paulus når han trer fram for hedningene.  

I hvor stor grad tør vi å preke om dommeren i dag? Det er svært alvorlig å avvise Guds 
budskap. Mange avviser budskapet om frelsen, men det skjer ikke uten følger. 

 
9. Jesu oppstandelse er høydepunktet i læren om Kristus. Apostlene var vitne til 
oppstandelsen, profetene forutsa den, løftene blir oppfylt ved den (v. 31). At Jesus er 
oppstanden fra de døde, gir ham også myndighet til å være dommer for levende og døde. Vi 
skal ellers legge merke til at i de to talene Paulus holdt til hedninger4, forkynte han ikke 
omfattende om Jesus. Han brakte en forberedende introduksjon. Om han nevnte Jesu navn, 
vet vi ikke, men han gjorde tilhørerne nysgjerrige på hvem den store dommeren ved tidenes 
slutt egentlig er. 

 
10. Den sanne forkynnelsen setter et skille – noen blir for, og noen blir imot (v. 32). 
Paulus' forkynnelse skapte opprør eller vekkelse, forfølgelse eller forvandling. Det er et 
ydmykende apropos til oss som vil prøve å forkynne i dag, og som i høyden oppnår som 
respons: «Takk for talen! Det var interessant.» 

Lukas legger vekt på at resultatet av Paulus' forkynnelse i Aten ga forholdsvis magre 
resultater. Kristusforkynnelsen hadde muligens fått for lite bredde og dybde til å gi varige 
virkninger. Og frelsens vei ble ikke utlagt særlig detaljert. 

Ikke alt kan sies om Paulus' forhold til tradisjon og situasjon ut fra én enkelt tale i 
Apostlenes gjerninger. Areopagos-talen er mer som et eksempel5, men et rikt eksempel som vi 
kan lære mye av, blant annet Paulus' evne til fleksibilitet og tilpasningsdyktighet i form og 
angrepsvinkel.  

Jeg har en følelse av at når jeg har fått det emnet jeg har fått, skal jeg ikke bare snakke 
om forholdet mellom dogma og kerygma, tradisjon og situasjon innen Skriften selv, men også 
forholdet mellom vår norske forkynnertradisjon og forkynnelsens situasjon i dag. 

Men før jeg går over til det, vil jeg at vi skal ta med oss videre viktige lærdommer fra 
Paulus' form: 

 
• Han arbeidet for å vekke sympati og bygge broer. 
• Han viste mot. 
• Han viste respekt for tilhørerne. 

                                                 
4 I Lystra (Apg 14,15-17) og Aten. 
5 Mer stoff om Paulus' forkynnelse: Roland Allen: Missionary Methods: St. Paul's or ours? Wm.B. Eerdmans 

Publishing, Grand Rapids, Michigan 1962. Se særlig fra side 62. 
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• Han viste tillit til budskapet. 
 

 Forkynnelsen skal bringe videre et læreinnhold. «Det du har hørt av meg i mange vitners 
nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre,» skrev Paulus 
til Timoteus.6 

Noen tolker dette sterkt embetsorientert. Andre leser det i lys at læren om det allmenne 
prestedømme og nådegavene, men legger vekt på menighetens kall til dem som skal forkynne, 
på heltid eller deltid. 

I lys at slike ord som oppfordrer til kristen tradisjonsoverlevering, har vi i Norge hatt en 
sterk posisjon for lekmannsforkynnelse. 

Hans Nielsen Hauge7 ble inspirator og foregangsmann. Han ble kuet av et autoritært styre 
både politisk og kirkelig. Men han vokste i motvind og fikk et stort antall åndelige disipler. 
Konventikkelplakaten ble opphevet8, kristne organisasjoner vokste fram parallelt med en 
allmenn demokratiseringsbølge i samfunnet9, kristen vekkelse inspirerte til indre og ytre 
misjon, diakonalt arbeid og innsats i blader, bøker og nye massemedier etter hvert som de ble 
oppfunnet. 

 
I lekmannsforkynnelsen har vi tradisjonelt lagt vekt på ti forhold eller sider ved det å 
forkynne. For hvert av dem vil jeg peke på tradisjonelle vektlegginger, og gi noen 
utfordringer ut fra dagens situasjon.10 

 
1. Forkynneren har et kall 
Alle kristne er en del av Guds eiendomsfolk, som er kalt til å forkynne Guds storverk.11 Med 
vårt liv og vår vandring vitner vi. I samtaler og kontakt med andre mennesker viser vi hva vi 
står for. Men noen har fått et særlig kall til «å være vår Herre Kristi munn og verktøy som han 
forkynner ordet sitt gjennom.»12  

Herren gir forkynnerkallet på ulike måter – som en opplevelse, en indre dragning, en 
forpliktelse, et ansvar. Parallelt kommer et ytre kall – fra en leder, en medkristen eller en 
menighet. Hvordan være sikker på at en har et kall? Hva er et kall? Ludvig Hope svarte: «Det 
veit eg ikkje, men eitt veit eg, kan du sitja heime, så sit.»  

Det indre kallet skal stadfestes av den troende forsamling, og gjerne bekreftes etter en 
prøvetid. Dette er vår tradisjon. 

Men ennå har jeg ikke definert hva forkynnelse egentlig er. Jeg liker best denne 
forklaringen: 

                                                 
6 2 Tim 2,2. 
7 1771-1824. 
8 I 1842. 
9 Det norske misjonsselskap ble etablert i 1842, Lutherstiftelsen (Indremisjonsselskapet) ble etablert i 1868, Det 

norske lutherske kinamisjonsforbund (Misjonssambandet) ble stiftet i 1891, Det Vestlandske 

Indremisjonsforbund (Indremisjonsforbundet) kom til i 1898. For demokratiet og politikken ble det 

skjellsettende at parlamentarismen ble innført i 1884. 
10 Punktene og inndelingen er i store trekk hentet fra Egil Grandhagen (red.): I Kristi sted. Om forkynnelsen av 

Guds Ord. Misjonssentralen 1985 – i kommisjon hos Lunde Forlag. ISBN 82-520-4225-2. 
11 1 Pet 2,9. 
12 Martin Luther. 
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«Å preke Guds ord er å anvende en riktig tolket tekst til å kaste Guds ords lys over 
nåtidige og kjente ting.»13  

Dette er hva kallet innebærer i praksis. Da må jeg gå inn for å tolke to forhold, lese og 
utlegge to «bøker»: Bibelen og menneskenes verden.14 En forkynner er kalt til å lese Bibelen, 
tolke hva som står, la det få et tiltaleområde og opplevelsesfelt i sitt eget hjerte. På den annen 
side: Leve så nært til menneskene at en kan lytte til deres lengsler og håp, fortvilelse og nød, 
problemer og kriser. 

Kallet er fra Gud. Tjenesten innebærer arbeid og innsats. Han har lovet å være med, men 
belønner ikke latskap. 

Kallet til å være forkynner må forkynnes og fornyes. Forkynnere må holdes våkne så de 
ikke blir late og slappe i sitt arbeid med tolking og anvendelse. Først da kan de kaste Guds 
ords lys over kjente ting. 

Heldigvis er det ikke bare teoretiske super-eksegeter eller skoleflinke analytikere som kan 
få et kall og brukes av Gud. 

En forkynner jeg gjerne hører på, har sagt: «Jeg er takknemlig for at jeg tidlig lærte en 
viktig lekse. En forkynners motiver er viktigere enn en forkynners metoder. Hvis det som går 
for seg i en forkynners hjerte ikke er rett, vil det som kommer ut av munnen være helt galt.»15 
Kallet er altså et viktig startpunkt. 

 
2. Forkynneren har en nådegave 
Professor Ole Hallesby var et forbilde for mange forkynnere. Han sa: «Vi har mange talere, 
men få forkynnere.» Det var en ydmykende og utfordrende uttalelse. Hva er du og jeg, talere 
eller forkynnere? 

Paulus la ikke vekt på blendende begavelse i talekunst, overtalende argumenter eller 
imponerende visdom, men Ånds og krafts bevis.16 Moses hadde tungt for å tale, men han ble 
en profet for Herren. 

Nådegavene er forskjellige, og de er gitt på ulik måte til ulike personligheter. Men de har 
det til felles at de skal bygge opp menigheten.17 

«Preken er sannhet gjennom en personlighet.»18 Akkurat som lemmene på legemet er 
ulike, ja ulike også fra kropp til kropp, skal vi ha respekt for personlighetene og de 
nådegavene som preges av personlighetene. Jeg tror en kan være en utmerket forkynner selv 
om en ikke er helt sikker på forskjellen mellom en apostel og en epistel. 

I dagens situasjon må vi vise stor forståelse for og kjærlighet til de nådegavene Herren 
gir. Mange av dem blir foraktet av bedrevitere. Men Martin Luther visste at «ingen kan bli en 
god forkynner for folket hvis han ikke er villig til å forkynne på en måte som kan synes 
barnslig og vulgær for noen».  

 

                                                 
13 Olav Valen-Sendstad. 
14 Særlig John Stott uttrykker seg på denne måten om forkynnelsens oppdrag. Se f.eks. Between Two Worlds. 

Wm.B. Eerdmans, Grand Rapids 1982. 
15 D. Stuart Briscoe, i boken: Fresh Air in the Pulpit. Challenges and Encouragement from a Seasoned Preacher. 

Baker Books / Inter-Varsity Press. Grand Rapids, Michigan 1994. 
16 1 Kor 2,1; 2 Kor 11,6; 2 Kor,10,10 og flere steder. 
17 Ef 4,12. 
18 Phillip Brooks: The Joy of Preaching. Kregel Publications, Grand Rapids 1989. 
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3. Forkynneren har et budskap 
«Det som blir forkynt, det skjer. Men det som ikke blir forkynt, det skjer ikke.»19 Derfor er 
budskapet som lyder i forsamlingene, så viktig. 

En bibelskolelærer sa om forkynnere: «Når en mann går ut på jakt, går han ikke ut for å 
underholde fuglene, men for å sikte og treffe.»20 Budskapet er Guds ord. Men dette ordet må 
treffe noen. En myndig, bibelsk forkynnelse sier frimodig: Så sier Herren! Samtidig må 
budskapet ha relevans til kjente problemstillinger for tilhørerne. Almenreligiøst eller kristelig 
prat finnes det mye av. Det koster kamp å få et budskap, ja, nettopp å få ett budskap som kan 
spikres fast gjennom mange hammerslag. Og da bør misjonen bli ett av dem.21 

Det er håpløst å nå alle på en gang. La en mann stå med ansiktet i en hvilken som helst 
retning. Han må nødvendigvis stå med ryggen mot halve verden. 

Av og til må vi våge å være ensidige. For Guds ord er ofte ensidig. Når jeg har fått et ord, 
bærer jeg det fram. Men jo mer arbeid jeg legger i å anvende det, jo mer kan jeg nå den 
enkelte tilhøreren. 

«Forkynnelse er som å tømme en bøtte vann på en rekke av flasker. Noe av vannet går 
inn i noen av flaskene. Men personlig anvendelse sikrer at alle flaskene blir fylt opp.»22  

 
4. Forkynneren har en form 
Mesteren var i aksjon både ved møter med disiplene, på storsamlinger, med båten og stranden 
som talerstol, i samtale med enkeltmennesker og ved oppsøkende virksomhet.23 Han viste til 
det skrevne ord, fortalte lignelser, brukte enkle bilder, stilte spørsmål og talte slik at det i 
norske oversettelser ble nødvendig å henge på et utropstegn både her og der. 

La derfor forkynnelsen få mange former. Du kan få utnytte din egen styrke. Men ha så 
mye respekt for tilhørerne at du langsiktig samler til ditt gode forråd, forbereder deg, fornyer 
deg, ordner stoffet og pleier språket. «Det er et faktum at rotete prekener som blir fremført i et 
slurvet språk, kan være en hindring for evangeliet.»24 

Men en god form kan ikke erstatte et levende engasjement og et åndepust fra det høye. 
«Teknisk taleferdighet blir uvesentlig hvis bare budskapet er varmt. Spenevarmt! Det motsatte 
av spenevarmt er pastorisert!»25 

 
5. Forkynneren har en hverdag 

                                                 
19 Godvin Ousland. Sitert av Josef Tungland i Forkynnaren i arbeidet vårt. I Forkynneren. Norsk Luthersk 

Misjonssambands forkynnere, Misjonssentralen, 1991, i kommisjon hos Lunde Forlag. ISBN 82-520-4286-4. 
20 Gustav Mevik, Indremisjonsselskapets Bibelskole, Oslo. 
21 Odd Bondevik har skrevet: «Det er ikke lett å finne prekentekster som ikke gjør det naturlig å nevne misjonen 

på en eller annen måte. All forkynnelse er rett forstått misjonsforkynnelse.» Bondevik i Bjarne Weider (red.): 

Forkynnelsen i brennpunktet. Nomi forlag, Stavanger 1970. 
22 «Hvis Spurgeon ikke sa dette, er jeg sikker på at han ville sagt det hvis han bare hadde tenkt på det,» skriver 

Briscoe. 
23 Steinar Hunnestad i Grandhagen, 1985. 
24 Carl Fr. Wisløff: Ordet fra Guds munn. Lutherstiftelsen, Oslo 1952. 
25 Karsten Isachsen. 
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I veiledningsbøkene for forkynnere finner vi også avsnitt om forkynnerens hverdag. Der står 
overskrifter som: Aktivt medansvar fra sekretæren som legger opp reiserutene, om å holde seg 
i fysisk form og i åndelig form, om åpen og ærlig ferd, ansvar for foreningene og for 
misjonen, bladene og litteraturen, omsorg for rekrutteringen, sjelesorg og sykebesøk. 

Å fornye kallet og arbeidsordningene for heltidsforkynneren er en av de store utfordringer 
for kristent arbeid i et nytt århundre. Hvordan skal en forkynner legge opp hverdagen når 
økonomi, reiseliv, dagsrytme for folk flest, møteformer og arbeidsmetoder til dels har 
forandret seg radikalt fra lekmannsbevegelsens gullalder?  

Jeg vet ikke svarene. Jeg bare ser en situasjon der fritidsforkynneren og 
deltidsforkynneren kanskje kan komme til å spille en viktigere rolle. 

 
6. Forkynneren har et forberedelsesarbeid 
En kan ikke forberede seg kortsiktig til å forkynne. En må arbeide langsiktig – med Guds ord, 
med gode kristne bøker, aktiv lytting til andre forkynnere, observasjon i livet, fra medier og 
opplevelser. Så gjelder det å lage seg systemer for å ta vare på og kunne finne igjen det en har 
vært borte i. «Den som stadig samler, har stadig noe å gi.» Jesus snakker om hvor viktig det er 
å «bære fram av sitt forråd, nytt og gammelt».26 Det dreier seg ikke bare om sitater og 
fortellinger, men å ta vare på det som livet lærer deg. Og fremfor alt: Legg ikke hodet på 
puten om kvelden hvis du ikke har hatt nesen i Boken i løpet av dagen. 

Hele forkynnerens liv er som en forberedelse. 
Et budskap forberedt i tanken, når tanken; 
et budskap forberedt i hjertet, når hjertet; 
et budskap forberedt i livet, når et liv. 

Tilhøreren bør kunne si: «Jeg er glad for at den forkynneren ikke svever på sky nummer 
ni når jeg kjemper i grøft nummer tolv.»27 Når kallet er der, når nådegaven er der, så vil drivet 
være der – til å samle på mest mulig av det gode som Ordet og Livet lærer deg.28 

Forberedelse er altså ikke bare å finne på triks. Jeg glemmer ikke stortingsrepresentanten 
som gikk kraftig ut mot moderne forkynnermanerer: 

«Men alt dette pludderet og denne veivingen med plakater og løsøre som de har lært på et 
eller annet seminar, for liksom å anskueliggjøre mysteriet og gjøre tilgjengelig det 
utilgjengelige, det synes jeg er nokså misforstått pedagogikk. Det er kanskje blant de ting som 
er med å avkristne Norge fremfor noe annet.»29  

 
7. Forkynneren har medspillere 
Å være forkynner er en ensom oppgave. I Norge har vi ikke tradisjon for å tenke i team og gi 
hverandre tilbakemeldinger. Men med gode ordninger og stor ydmykhet kan vi vokse mye når 
vi gir hverandre ros og ris, råd og reaksjoner. 

                                                 
26 Matt 13,52 
27 Briscoe. 
28 «Problemet er ikke at det er for få illustrasjoner vi kan bruke i forkynnelsen, problemet er at vi har for få åpne 

øyne til å se dem.» Briscoe. 
29 Georg Apenes i NRK-program med tittelen: Slik tolker jeg teksten. I bokform: Kristin Aalen Hunsager (red.): 

Slik tolker jeg teksten. Verbum. Oslo, 1991. 
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En forkynner som fikk hjelp og oppmuntring til å skrive en forkynnende bok, sa han lærte 
svært mye med å få konsulenthjelp til språklig finpussing. En kjent forkynner sier: «Å skrive 
prekenen hjelper predikanten til kritisk blikk på det han preker. Da er det mulig å stryke all 
fyllekalk og unødvendig snakk. Da er det mulig å luke vekk alle uklarheter. Og da er det også 
først mulig på en skikkelig måte å etterprøve om det som er sagt, er Guds ord og driver til 
evangeliet, eller om det er idealistisk, religiøst og lovisk prat som forstokker og kjeder 
forsamlingen, såkalt kristelig svada og semi-kristelig fraseologi.»30 

 
8. Forkynneren har sine kriser 
Den som har vært forkynner, har møtt fristelsen til å gi opp. Da er en i selskap med Jeremia, 
Elia, Moses og mange andre. Noen lever konstant i anfektelsen. Som vi trenger omsorg og 
oppmuntring! 

Men de tunge dagene kan være spesialundervisning i Guds skole. «Jonas lærte mer på 
havets bunn enn noen lærer gjennom et helt teologisk studium.»31  

En annen type krise er å bli «en lydende malm eller klingende bjelle».32 Forkynnelsen blir 
rutine, ordene flyter av seg selv. Noen blir så kritiske. De ligner stekepanner som klager over 
at grytene er så sorte. Hvem vinner mennesker for Gud ved hjelp av sure holdninger? Eller 
skjenner jeg på folk i stedet for å forkynne? Hører tilhørerne bjeffing i stedet for omsorgsfulle 
ord?  

Forkynneren skal være en hyrde, ikke en fårehund. Ofte trenger vi ekstra omsorg hos 
Overhyrden. 

Vi kan også forkynne ut fra menneskers forventninger. Den rutinerte vet hva som kan røre 
til tårer, hva som får latteren til å gjalle, hva som får folk til å opptre som om de søker frelse 
på slutten av et møte. «Det tristeste øyeblikket i en forkynners liv er når han kommer ned fra 
prekestolen og vet at han ga folk – ikke det beste han visste, men bare det folk hadde 
ventet.»33  

Og hva har vi ikke fått smake av motløshet fordi folk synes så sløve til å høre? Når de 
bombarderes av lys- og lydinntrykk hele dagen igjennom – hvordan kan en enetale av en 
preken kommunisere noe av betydning? «Folk i dag er så oppskrudd at man ikke en gang kan 
få dem i søvn ved hjelp av en preken.»34  

Og hvilket nederlag føler vi ikke når de mange uteblir fra møtene, når ikke engang 
Herrens venner bryr seg om å høre Ordet forkynt? Du som ikke har noen magnetisk talerstol 
og ikke merker en forventningsbølge skylle imot deg, kan tenke på og glede deg over hva en 
amerikansk vekkelsesforkynner har sagt: «Det er ikke forkynnerens oppgave å fylle salen. 
Hans oppgave er å fylle prekestolen.»35 

Vokt deg så ikke du som forkynner blir en «Krise-Mikkel», som sutrer og klager og er på 
oppgivelsens rand både titt og ofte. Men «jeg kjenner ingen lavtlønnet gruppe med så hardt 
arbeid, så krevende innsats og så ubekvem arbeidstid, som klager så lite.»36  

                                                 
30 Aksel Valen-Sendstad: Fra predikantens studiekammer: en mini-homiletikk. Lunde Forlag, Oslo 1990. 
31 Ukjent. 
32 1 Kor 13,1 
33 Henry Ward Beecher. 
34 Norman Vincent Peale. 
35 Vance Havner. 
36 Johannes Kvalheim i Grandhagen, 1985. 
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9. Forkynneren har et bønneliv 
De gode, gamle lekmannsforkynnerne sa at en med fordel kunne bruke like mye tid på å be 
som å skrive prekenen.  

Det har liten hensikt å binde hverandre med regler. Men når vi vet at bare Guds Ånd kan 
nå fram til menneskene, – hva er da mer naturlig om å be inderlig til Ånden om å forberede 
deg selv, forkynnelsen og tilhørerne, at dere alle må komme inn i det samme åndelige 
kraftfeltet? 

«Vi skal være Gudsentrert og menneskerelatert. Men vi står i fare for å bli 
menneskesentrert og Gudrelatert.»37 

 
10. Forkynneren må selv verve forkynnere 
Vi som fikk møte og høre de gamle lekpredikantene, står i en stor takknemlighetsgjeld. På 
hver våre måter kan vi løfte opp arven og bære den videre. Nå er det spennende: Vil nye unge 
høre kallet, utrustes med nådegavene, få del i budskapet, finne sin form, og nå ut til folket? 

En gutt sa: – Jeg skal bli prest. Da preker jeg ti minutter i uka, og det trengs hele seks 
personer til å samle sammen kontantene til meg etterpå. 

Nei, forkynneren er sendebud i Kristi sted, Guds ambassadør på jorden. 
Blir du varmet opp innvendig av å høre om forkynnertjenesten, så vil jeg si deg ganske 

enkelt: Får du et kall, så gå! 

                                                 
37 Briscoe. 
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Hva er det spesielle ved forkynnelsen? 
 

av Arne Helge Teigen. 
 

Det å forkynne Guds ord har som kjent en rekke fellestrekk med all annen formidling. Det betyr 
at enkelte sider ved det som gjelder for all kommunikasjon og formidling også må gjøres 
gjeldende for forkynnelsen. Men dersom vi ikke er oppmerksom på at det også er dyptgående 
forskjeller mellom det å forkynne Guds ord og formidling av et hvilket som helst annet budskap, 
vil vi komme til å tenke feil om hvordan vi skal forkynne. Vi vil ikke forstå hvordan vi skal 
arbeide rett med vår forkynnelsen og vi vil ganske raskt også komme til å forkynne ubibelsk. 

La meg illustrere dette ved å peke på noe som er et velkjent fenomen i alle fall for lærere. En 
lærer vet at visse saker er grunnleggende for formidlingen av alle fag. For eks at man taler med 
klar stemme, har en tydelig fremføring, kontakt med elevene osv. Samtidig er den dyktige lærer 
nærmest intuitivt bevisst på at det også er store forskjeller med hensyn til hvordan man 
underviser i de forskjellige fag. Den måten som det undervises på i norsk lar seg ikke fullt ut 
anvende i matematikk. Praktiske fag som for eks heimkunnskap eller sløyd, har sider ved seg 
som krever en noe annen undervisningsform enn den som brukes i de teoretiske fag osv. Får man 
ikke forståelse for det spesifikke ved det enkelte fag, lykkes man antageligvis dårlig som lærer i 
disse fagene. 

Mitt ønske med denne artikkelen er da å peke på hva det er som er det spesielle ved 
forkynnelsen og å begrunne hvorfor det er helt avgjørende at vi som kristne orienterer vår 
tenkning om hvordan det skal forkynnes med utgangspunkt i det som gjør forkynnelsen 
forskjellig fra all annen formidling. Får vi ikke tak i det særegne ved forkynnelsen er det mange 
grøfter å falle ned i, blant annet fordi man da står i fare for å tro at forkynnelsens problem kan 
løses like enkelt som man løser et hvilket som helst annet kommunikasjonsproblem. Da tenker 
man imidlertid ut fra en forenklet, i verste fall manglende bibelsk forståelse av hva forkynnelse 
er og det vil vise seg at forkynnelsen ganske raskt får slagsider, at den i verste fall blir ubibelsk.  

 
Willow Creec. 
Amerikaneren G.A. Pritchard1 har undersøkt et problem som grenser opp til det vi her har 
antydet i en analyse av forkynnelsen i den kjente menigheten Willow Creec Comunity Church 
som er bygget opp omkring pastor Bill Hybels virksomhet. I denne menigheten har man bevisst 
gjort seg nytte av sosiologiske analyser, kommunikasjonsvitenskap og markedsføring for å nå 
kirkefremmede mennesker med evangeliet. I sin kritikk peker Pritchard på følgende: Hybels 
ønsker på den ene side ikke å forandre det kristne budskap. Hans ønske er at kirkefremmede 
mennesker skal føres inn i den kristne forsamling, deretter at de virkelig skal tilegne seg hele det 
kristne budskap. Pritchard finner ingen grunn til å betvile Hybels intensjoner, men han mener 
likevel at det lar seg påvise at de metoder Hybels bruker fører med seg at det kristne budskapet 
forandres. Grunnen til dette er i følge Pritchard, at Hybels forsøker å løse spørsmålet om hvordan 
det moderne menneske skal nåes med evangeliet ved å bruke metoder fra markedsføring, slik at 
forkynnelsens problem løses på markeds strategiske premisser. 
                                                 
1 Gregory A.Pritchard ,er født i 1957. Han har bred utdannelse både i sosiologi, historie og teologi, blant annet 

en Ph.D. i religionsvitenskap fra Northvestern University, samt en Master of Art fra Trinity Evangelical Divinity 

School. I denne artikklen viser jeg særlig til hans bok Willow Creec seeker services. Evaluation a New Way of 

Doing Church. Bakers Books Grand Rapids, Michigan. 1996.  
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Bill Hybels program 
I samsvar med vanlig markeds strategisk tenkning er Hybels for det første opptatt av å definere 
sin målgruppe.2 Han ønsker å nå den kirkefremmede amerikaner med evangeliet. Den typiske 
kirkefremmede amerikaner kaller han ”unchurched Harry.” Ved sosiologisk analyse av hvordan 
de kirkefremmede tenker og lever, mener han å komme frem til en forståelse av deres 
eksistensielle livs situasjon. På bakgrunn av denne analysen følger så spørsmålet om hvordan 
menigheten skal skape interesse for det kristne budskap hos disse menneskene.  

Spørsmålet blir med andre ord hvordan det kristne budskap skal presentere slik at det 
oppleves relevant, meningsfullt og tiltrekkende for moderne mennesker. Svaret er i følge Hybels 
at kristendommen må presenteres på en slik måte at den sier noe inn i det moderne menneskes 
eksistensielle nød. Den må svare på deres følte behov. Når dette skjer vil det moderne menneske 
fatte interesse for kristendommen og kan så beveges inn i den kristne forsamling.3 Pritchard 
mener da at selve presentasjonen av evangeliet blir bestemt av målgruppen. Dette fører til at 
innholdet i det kristne budskapet blir bestemt av hva kirkefremmede mennesker ønsker å høre. 
Vi skal se litt nærmere på dette i det følgende.  

For å nå kirkefremmede er det nødvendig å bruke kirkefremmede menneskers språk og 
deres kommunikative metoder hevder Hybels.4 Dette innebærer en utstrakt bruk av visuelle 
hjelpemidler, som for eksempel drama. B. Hybels er særlig kjent for sin bruk av drama som 
middel til å nå kirkefremmede. Vi nevner dette her fordi hans begrunnelse for bruk av drama 
klart eksponerer hans tenkning om hvordan man kan nå moderne mennesker med Bibelens 
budskap. Dramaet, som gjerne kommer før talen, fremstiller gjerne en situasjon som det moderne 
menneske kjenner seg igjen i, fortrinnsvis en tragisk situasjon, for eks en familie som står på 
randen av skilsmisse, mennesker som rammes av sykdom el. Selve dramaet skal ikke gi noen 
løsning på det problem som fremstilles, men bare presentere dette på en levende måte slik at  
”unchurched Harry” gjenkjenner noe av sin egen livssituasjon i det.5 Forkynnelse og 
undervisning kan så rettes inn på det problem som dramaet illustrerer og svare på de spørsmål 
som kan reises i den forbindelse. Dermed kreves et samarbeid mellom dramagrupper og 
forkynner, fordi forkynnelsen hele tiden må relatere til den situasjon som blir dramatisert.  

 

                                                 
2 Pritchard viser her blant annet til Bill Hybels og Mark Mittelberg i Becoming a Contagious Cristian. ( Grand 

Rapids: Zondervan, 1994 ), s. 14 – 15. Vi siterer; ” Business, if they`re going to be successful for the long haul, 

must pull their attention off of themselves and refocus their energies on their only reason for existence – to serve 

their customers.” Denne tankegangen anvendes da også på evangelisering og forkynnelse, man må være innstilt 

på å betjene kundene, altså de kirkefremmede. For bredere dokumentasjon av hvordan markedsføringsideologi 

anvendes i menigheten i Willow Creec, se Pritchards Willow Creec Seeker services s. 240 – 244.  
3 ”W e need to start where they are and then bring them along” Bill Hybels i Mastering Contemprary Preaching, 

s, 32.  
4 Pritchard. Willow Creec Seeker Services. For eks. s. 91 og s. 192. 
5 Ibid. s. 95.  
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Slagsider i forkynnelse og kristendomsforståelse. 
Pritchard hevder altså at forkynnelsen i Willow Creec får alvorlige slagsider. Selve måten man 
tenker på om hvordan det kristne budskap skal formidles, fører til at en primært blir opptatt av å 
presentere kristendommen på en slik måte at den tilfredsstiller det moderne menneske. Dette 
fører til at man ikke i tilstrekkelig grad er opptatt av at det som forkynnes virkelig er i samsvar 
med Bibelen selv. Pritchard begrunner dette med å vise til at han over lang tid har ført statistikk 
over de emner som berøres av forkynnelsen i Willow Creec. 

Hovedsakelig peker han på at man er tilbakeholden med å konfrontere kirkefremmede 
mennesket med Guds hellighet, vrede og dom. Videre påpeker han at forkynnelse får et 
terapeutisk preg. Man havner i psykologisering av det kristen budskap, en fremstilling av 
kristendom som imøtekommer problemer av mellommenneskelige og psykologisk karakter.6 

Pritchard hevder derfor at menigheten i Willow Creec har sider ved seg som gjør det 
problematisk å plassere den i kontinuitet med andre evangeliske kirkesamfunn.7 Med hensyn til 
sin måte å presentere evangeliet på, skiller denne menigheten seg ut fra hvordan de evangeliske 
menigheter har fremstått tidligere i historien. Luther, Calvin og Wesley lærte at loven, altså det 
ord som anklager kommer først, skriver Pritchard, og de lærte også at dette ordet var nødvendig å 
forkynne for at omvendelse overhode skulle skje.8 Denne kritikken er ikke Pritchard alene om, 
lignende tanker hevdes for eks av presten og forfatteren John MacArthur.9  

  
Vår situasjon. 
Jeg tror at vi også her i Norge gjør klokt i å merke oss Pritchards kritiske analyser. Vi bør med 
andre ord se i øynene at vår tenkning om hvordan det moderne menneske skal nåes med 
evangeliene og de metoder vi bruker som følge av denne tenkningen ikke nødvendigvis er 
nøytral i den forstand at de ikke kan påvirke innholdet i vår forkynnelse.  

Dersom vi forsøker å løse spørsmålet om hvordan forkynnelsen skal nå frem på 
markedsføringens premisser, eller dersom noen reduserer forkynnelsens problem til å være et 
allment kommunikasjonsproblem, står vi etter min oppfatning i fare for å bli blinde for særlig to 
forhold: På den ene side vil vi fort miste forståelsen for det som Bibelen sier om at det naturlige 
menneske ikke har evne til å forstå eller ta til seg evangeliet på samme måte som det kan tilegne 
seg et hvilket som helst annet budskap. Man vil med andre ord feilberegne menneskets evne til å 
erkjenne Guds ord,  komme i konflikt med det Skriften sier om at ingen er i stand til verken å ta 
til seg ordet eller å forstå det uten at Gud ved sin Hellige Ånd åpenbarer det. 1. Kor. 1. 14.  

                                                 
6 Ibid. s. 254. s. 259 - 260.  
7 ”Willow Creek`s strategy of ”target audience profile,”felt needs,” and ”products” is distinctly different from, 

for example, the metods of evangelism and revival practiced by Metodists in the early ninetheenth century.” Ibid. 

s. 241.  
8 Ibid. s. 255 og s. 262-63.  
9 MacArthur: Ashamed of the Gospel s. 121.  
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En vil også lett miste synet for at det kristne budskap faktisk har helt vesentlige sider ved 
seg som overhode ikke lar seg passe inn i en markedsføringsideologi. Bibelens budskap er med 
hensyn til sitt innhold støtende, ja anstøtelig. 1. Kor. 1. 23.  Det er anstøtelig fordi det i loven 
konfronterer mennesket med dets synd, og fordi det i evangeliet tilbyr en frelse som nettopp ikke 
er svaret på hva det moderne menneske føler som sin nød, eller sitt behov. Når forkynnelsens 
problem skal løses på markedsføringsideologiens premisser, vil man nettopp komme i konflikt 
med disse støtende sider ved forkynnelse. I verste fall fører det til at det kristne budskap 
forandres fra å være anstøtelig til å være tiltalende for det naturlige menneske. En slik forandring 
innebærer at man beveger seg bort fra sann kristelig forkynnelse.  

 
Frykten for kristendommens anstøt.  
I vår tid synes det å bli stadig mer akseptert at en må være forsiktig så en ikke støter 
mennesker bort ved at en presenterer det kristne budskap for radikalt og direkte. Skal det for 
eks. sies noe  på etikkens område, synes stadig flere å foretrekke dialog og diskusjon fremfor 
den klare og direkte forkynnelse. De fleste ønsker å unngå de ord som konfronterer det 
moderne menneske med Guds lov. De som likevel står frem med klar bibelsk tale blir i mange 
tilfeller avspist med måten de tar saken opp på, de beskyldes for å bruke uheldige ord og 
uttrykksmåter, de er for direkte etc.  

Dette ser vi i en tid da Guds folk virkelig trenger klare ord. En må da spørre: Hvor kommer 
denne tilbakeholdenhet på Guds ords vegne fra? Det underlige med den synes å være at den har 
arbeidet seg inn i kristenfolket over lang tid. Før de virkelig store stormkast kom over oss har vi 
blitt fanget inn i en slags terapeutisk forsiktig måte å tenke på om det å vitne og forkynne Guds 
ord inn i denne verden. Man vil ikke være for kategorisk, ikke for dømmende, man peker heller 
på hva kristendommen har å si om Guds omsorg for mennesker i sin alminnelighet, fremfor å 
forkynne et blodig evangelium om ham som led for våre synders skyld på korset. Så står vi der 
da, og vet ikke hva vi skal si overfor de frekkeste kristendomsavvik. De fleste foretrekker å tie 
fremfor å tale, og når man først taler, så tales det ikke alltid klart og tydelig slik Guds ord 
pålegger oss.  

 
Brytninger om forkynnelsen 
Samtidig er det ikke fritt for at en i vår tid også merker en nokså kritisk tone overfor den 
såkalte gammeldagse forkynnelse av lov og evangelium. Man mener å vite at denne 
forkynnelse ikke når frem verken overfor kirkefremmede eller unge. Det blir til tider ganske 
kategorisk slått fast en oppfatning av denne forkynnelsens udugelighet som ikke er til å 
kjenne igjen verken for dem som målbærer den eller for dem som opplever den i sin 
forsamling.  

Bildet er likevel ikke entydig mørkt. Det finnes ennå de som forkynner Guds ord slik at det 
når frem slik Gud vil det skal nå frem, altså slik at det fører til omvendelse og frelse. Spørsmålet 
blir da;  Hvordan forkynner man slik Gud vil? Hvordan forkynne slik at moderne mennesker 
føres til syndserkjennelse? Hvordan forkynne slik at troen og det nye livet skapes i deres hjerter? 
For å gi et lite bidrag til en avklaring av dette omfattende spørsmålet, vil jeg altså rette fokus på 
det spesielle ved forkynnelsen.  
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Forkynnelsen skal skape et møte mellom Gud og mennesker. 
Både forkynnelse og bibelundervisning skal i følge Guds ord formidle et møte mellom Gud og 
det enkelte menneske. At dette er siktepunktet med forkynnelsen vil få være uenig i. Uenigheten 
oppstår imidlertid når vi forsøker å gjøre det klart hva dette møtet mellom Gud og menneske 
innebærer. Hvordan beskriver Guds ord det møte mellom Gud og menneske som skapes ved 
forkynnelsen? La oss forsøke å gi noen svar.  

Når vi leser om Jesu forkynnelse i evangeliene, ser vi at den ofte ikke hadde den samme 
virkning som underne Jesus gjorde. Underne skapte interesse. Til tider fulgte folk Jesus i store 
mengder på grunn av hans under. Men da de hørte hans forkynnelse trakk de seg tilbake. Det var 
noe i Jesu forkynnelse som tilhørerne opplevde som anstøtelig, dømmende og uforståelig. Joh. 6. 
60 – 67.  

Apostelen Paulus taler om denne side ved forkynnelsen i 1. Kor. 14. 24 – 25. Her viser han 
til hvordan ikke kristne menneskers opplevde den kristne forkynnelse. ”Dersom dere alle taler 
profetisk, og det så kommer en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle 
og det som er skjult i hans hjerte, blir åpenbart. Så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og 
bekjenne: Gud er sannelig iblant dere.” Her ser vi altså at sann bibelsk (profetisk) forkynnelse 
konfronterer ikke-kristne mennesker med Guds ord på en slik måte at de føler seg dømt av det. 
Dette gjelder i virkeligheten all forkynnelse, ikke bare forkynnelsen av budene, men også 
formaning, veiledning og undervisning av forskjellige bibelske emner.  

Ja men Jesus møtte mennesker i den situasjon de var i, og han tok seg av dem i deres nød 
innvender noen. Det må vel bety at vi i vår forkynnelse overfor kirkefremmede først og fremst 
må forsøke å presentere Gud som omsorgsfull og kjærlig? Til dette er følgende å si: Det er 
sant og riktig at vi som kristne skal gi omsorg og hjelp overfor menneskers i nød. Men 
dermed er det ikke sagt at forkynnelsen skal være en slags omsorgsoppgave der vi først og 
fremst forsøker å gi svar på moderne menneskers mange spørsmål. I møte med mennesker i 
nød holdt ikke Jesus ordet om dom og ordet om frelse tilbake. Hans strategi var ikke at 
mennesker først liksom skulle gå seg varme i disippel fellesskapet før de fikk høre det 
radikale ord om omvendelsen og tro. Nei, Jesus forkynte sitt ord slik at loven ble en umulig 
oppgave for mennesket. Han forkynte slik at de som hørte ham virkelig skulle bli dømt i sin 
samvittighet, erkjenne sin synd og ved det få bruk for syndenes forlatelse.  

 
Hva det er ved ordet som dømmer. 
Hva er det ved forkynnelsen som gjør at mennesker kjenner seg dømt av den? Svaret er i første 
omgang dette: Bibelsk forkynnelse gjør Gud nærværende for mennesket. Ved forkynnelsen 
formidles et inntrykk av den hellige og allmektige Gud, slik at mennesket i lys av Guds hellighet 
ser sin egen uverdighet, urenhet og synd.10 At dette skjer er ikke nødvendigvis betinget av 
hvilket bibelsk tema som berøres i forkynnelsen. Om forkynnelsen berører det ene eller annet 
tema fra Bibelen, så har den alltid noe ved seg som gjør at mennesker berøres, slik at deres 
samvittighet dømmes.  

                                                 
10 Se til dette Olav Valen-Sendtad. Forsonet med Gud. I Olav Valen-Sendstads samlede verker, E.A.C.Eikenes 

forlag 1998 s. 14 - 15.  
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Jeg hørte en gang en som ble omvendt i godt voksen alder fortelle om denne merkelige side 
ved forkynnelsen. Kona tok ham med til bedehuset, og det var det værste han visste. 
Menneskene der var hyggelige og omsorgsfulle og det kunne forkynnes fra forskjellige sider ved 
Guds råd. Likevel, han følte seg alltid dømt ved forkynnelsen, fordi den alltid minnet ham om at 
han stod utenfor fellesskapet med Gud. Bibelsk forkynnelse formidler altså et møte med den 
hellige Gud. Guds hellighet kommer nemlig ikke bare til uttrykk gjennom budene, men i hele 
Skriften. Guds ord skaper derfor en erkjennelse av å være borte fra Gud. En erkjennelse av å 
være under dommen, hos den som ikke har latt seg frelse ved Guds ord om Jesus Kristus.  

 
Hvordan forkynner vi?  
Vi har nå forsøkt å se forkynnelsen liksom fra utsiden. Det spesielle ved den er altså at den gir 
et personlig møte med Gud, som fører til at mennesket forstår at det er under Guds dom. At 
dette skjer, sier imidlertid ikke så mye om hvordan vi som forkynnere skal gripe an forkynner 
oppgaven slik at forkynnelsen virkelig formidles som Guds personlige tale til mennesket. 
Dette vil vi forsøke å gjøre i det følgende:  

Forkynnelsen skal altså være personlig. Den skal være av en slik karakter at tilhørerne 
blir gjenstand for Guds tiltale. Hva kan så vi mennesker bidra med for at forkynnelsen virker 
på denne måten? Dypest sett intet. Vi er fullt og helt avhengig av at Gud selv bruker våre ord, 
at han taler til våre tilhøreres samvittighet og hjerte, gjennom de ord vi taler. Gud har gitt 
løfter om at han vil gjøre dette, så sant vår forkynnelse er i samsvar med hans ord. Jesaja 55. 
11.  Det betyr at vi som forkynnere står under en forpliktelse med hensyn til hvordan vi bærer 
ordet frem. 

Forkynnelsen skal altså dypest sett være Guds tale til menneskene. Den skal derfor ikke 
være et velfundert forsøk fra forkynnerens side på å fremstille kristendommen slik at moderne 
mennesker synes den er tiltalende. Derfor må enhver forkynner, liksom døperen Johannes,  
være seg bevisst at han bare er en røst som roper. En person som låner sin stemme til Gud. 
Joh. 1. 23.  Hva dette innebærer gjør apostelen Paulus klart i 2. Kor 5. 20. Her sier han at de 
som vitner skal være seg bevisst at de taler i Guds sted, fordi de er sendebud i Kristi sted. For 
at forkynnelsen skal være tale i Guds sted må forkynneren fremfor alt være seg bevisst at det 
budskap han bærer frem er i samsvar med Bibelen.  

Sett i relasjon til det vi tidligere har berørt i denne artikkelen, betyr dette at en forkynner 
faktisk skal være mer opptatt av at hans budskap virkelig er bibelsk enn av de mennesker som 
skal nåes med ordet. Dette betyr selvsagt ikke at forkynneren skal være likegyldig med 
hensyn til å forstå de mennesker som skal høre forkynnelsen. Det betyr heller ikke at en skal 
være likegyldig med måten budskapet legges frem på. Nei, ordet skal legges frem, slik at det 
virker hva Gud vil, nemlig omvendelse, frelse og et nytt liv. Dette betyr blant annet at 
forkynneren skal tiltale sine tilhørere personlig. Han skal si du til dem, slik at både lovens ord 
og frelsens ord kan tilegnes personlig.  
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Lov og evangelium 
Vi vil nå si noe mer om hva det innebærer at Guds ord og forkynnelsen er å forstå som lov og 
evangelium. Vi har pekt på at lov og evangelium åpenbarer to sider i Guds vesen. Guds 
hellighet og Guds kjærlighet. Det betyr at alt Guds ord er lov og evangelium. Det er altså ikke 
slik at lov og evangelium bare er to temaer i Skriften ved siden av en mengde andre temaer. 
Loven åpenbares i alt det Guds ord som taler til oss om hvordan vi skal leve, tenke og være, 
for å bli godtatt av Gud. Evangeliet derimot, handler om hva Gud har gjort for å frelse oss. 
Det taler utelukkende om Jesu Kristus, hans forsoningen og om syndenes forlatelse for hans 
skyld. Når Gud taler til oss i evangeliet stiller han derfor ingen krav til oss, men han viser til 
at alle kravene og budene er oppfylt i vårt sted  - av Jesus. På denne bakgrunn tilsier Gud oss 
tilgivelse for alle våre synder. Vi skal nå si noe mer om hvordan vi skal forkynne Guds ord 
som lov og evangelium.  

 
Hva er forkynnelsens hensikt? 
Forkynneren skal altså forkynne Guds lov. Da er det nødvendig å være seg bevisst at lov 
forkynnelsens hensikt  er å åpne menneskers øyne slik at de ser Guds dom over sitt liv. Dette 
er lovens hensikt til alle tider og i alle kulturer. Skal Guds lov forkynnes rett, må forkynneren 
derfor være seg bevisst at han legger ordet frem slik at det sikter mot syndserkjennelse og 
omvendelse. Først når loven har skapt syndserkjennelse kan vi si at lovens ord har nådd frem 
slik Gud vil den skal nå frem. Likevel er ikke syndserkjennelsen et mål i seg selv. Intet 
menneske blir frelst fordi det ser sin synd, ei heller fordi det bekjenner sin synd. Lovens mål 
er å gjøre mennesker mottagelige for den nåde Gud gir for Jesu skyld i evangeliet. Først når 
loven har bøyd menneskets samvittighet, kan det erkjenne evangeliet som noe mer enn en 
teori. Først når loven har gjort sin gjerning, har mennesket bruk for evangeliets budskap om 
Jesus. Jesus blir da den eneste mulighet til frelse fra lovens dom.  

På denne bakgrunn vil vi hevde følgende: Det finnes ingen naturlig overgang fra det å innse 
at jeg har et behov for hjelp på det timelige plan, til det å innse at jeg også er bunnløst fortapt og 
trenger frelse. Jeg betviler likevel ikke at mennesker som viser kjærlighet og omsorg overfor 
andre kan komme i den posisjon at de virkelig kan få meddelt et budskap fra Guds ord som kan 
virke til frelse for dem som hører på. Men dersom det budskap som formidles i en slik situasjon 
er avslepet, dersom Ordets anstøt er tatt bort, frelser det ikke. Skal et mennesker frelses ved det 
ord vi vitner kommer vi ikke utenom det spesielle ved ordet, anstøtet både i lov og evangelium.  

Guds store makt til å frelse viser seg da i at han bruker nettopp den bibelske forkynnelse til å 
frelse mennesker. Han bruker med andre ord det budskap som ser ubrukelig ut i menneskers 
øyne nettopp på grunn av sine særegenheter. Hans makt vier seg også i at han ikke vil bruke noe 
annet enn dette ordet. Ved dette er våre tanker og våre planer satt på plass, ja spilt ut på 
sidelinjen. Med tanke på å nå ufrelste mennesker med evangeliet er vi bundet til ordet og helt 
avhengig av de løfter Gud knytter til en sannferdig forkynnelse av hans ord. Derfor sier Herren; 
”ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for den som blir frelst, er det en 
Guds kraft. For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand vil 
jeg gjøre til intet.” 1. Kor. 1. 18 – 19. 

 
Oppsummering 
Med dette er ikke alt om hva det er som gjør forkynnelsen spesiell sagt. Likevel tror jeg at det 
jeg her har pekt på er særlig viktig å merke seg i den åndssituasjon vi befinner oss i for tiden. 
La meg da avslutningsvis presisere følgende:  De mennesker som skal nåes med forkynnelsen 
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må vi først og fremst forstå på Bibelens premisser. Dette gjelder både i Norge og på 
misjonsfeltene. Vi må med andre ord se bakom menneskenes kulturbetingede tenkemåte, 
bakom deres større eller mindre problemer i denne verden. Vi må se i øynene at Bibelen 
beskriver ethvert menneske som gudfientlig og fortapt, ute av stand til å forstå Gud og ute av 
stand til å søke ham. Ja det naturlige menneske er ikke en gang i stand til å fatte at det trenger 
frelse. Bare på bakgrunn av denne forståelse av mennesket, kan vi forstå hvorfor forkynnelsen 
må ha de særtrekk som vi har pekt på i denne artikkelen.  
At Guds dom over synden er menneskets egentlige nød, kan i virkeligheten bare fattes av dem 
som selv har erfart dommen fra Guds lov over sitt eget liv. Altså bare av dem som selv har 
måttet innrømme sin fortapte stilling og ta imot Jesu nåde. Derfor er det egentlig også bare 
disse som er i stand til å forstå ikke kristne mennesker rett med tanke på hva de trenger for å 
bli frelst. Nettopp dette viser hvor dypt det stikker når det blir brytninger om hvordan man 
skal nå mennesker med forkynnelsen. Så er det da også bare de som selv er frelst som av 
Herren er betrodd forkynner oppdraget og misjonsoppdraget. 
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Forkynnelsen og det kristne livet 
 

av Dagfinn Solheim 
 

De evangelikale kristne har alltid hatt vekt på helliggjørelsen. Det er fire viktige kjennetegn 
på de evangelikale: En forpliktelse på hele Guds ord til lære og liv, en rett forståelse av 
Kristus som også omfatter jomfrufødselen, misjon som en viktig del av det kristne livet og 
vekten på en sann omvendelse og et hellig liv. Nå kan en si at de reformerte legger mer vekt 
på helliggjørelsesforkynnelse enn de lutherske. Men disse fire kjennetegnene gjelder også for 
evangelikale, lutherske kristne. 

Ved siden av at forkynnelsen av det kristne livet preger de evangelikale kristne, er dette 
også noe som preget vekkelsene. Dette har særlig vært tilfelle i Europa der folkekirker og 
statskirker har rommet mye død kristendom. I vekkelsene var det særlig en levende og kraftig 
tro det ble spurt etter, og et liv som svarte til omvendelsen. Sammen med denne forkynnelsen 
om et levende kristenliv hos den enkelte, gikk også trangen og utfordringen til et levende 
menighets- og forsamlingsliv. I begynnelsen ble dette motarbeidet av mange av presteskapet 
og også ved lov og endog med landsforvisning. Det gikk så langt at heller ikke frie bønner 
skulle tillates. 

I år 2000 er det igjen en fornyet trang til å leve et hellig liv. Noen av bøkene som kommer 
ut i år gjenspeiler dette: Lars Råmunddal: Disippelliv, Luther 2000; John MacArthur: Et 
helstøpt liv - Bibelsk integritet og kompromissøls kristendom, Lunde 2000; Charles Swindoll: 
Josef – en mann preget av integritet og tilgivelse, Lunde 2000 . Og vi kunne fortsette med 
flere bøker fra de senere årene om etterfølgelse, å være en disippel, et hellig liv, om 
nådegavene og kristen tjeneste mv. Ungdommens landsmøte i Norsk Luthersk 
Misjonssamband år 2000 hadde som tema å være en Jesu disippel. På ”Korsvei 2000” var det 
også et tema som gikk på etterfølgelse. Den karismatiske vekkelsen har naturlig nok vektlagt 
slike temaer. 

Det blir derfor naturlig å spørre om den jevne forkynnelsen avspeiler det samme. Er den 
med og nører og gir hjelp til å leve det kristne livet. På den ene siden vil all rett forkynnelse 
være med å nære og styrke kristenlivet, men vi kan også spørre oss hvilke temaer og tekster 
som blir brukt. Ut fra samtaler med kristne forskjellige steder kan det virke som flere savner 
hjelp til å leve kristenlivet i hverdagen. Nå er det ikke lett å få et bilde av hva som prekes i 
Norge. Det er stor forskjell på prekener av prester innen den norske kirken. Det er også stor 
forskjell mellom de forskjellige organisasjoner og frikirker. Men dersom det skulle være en 
svakhet her, er det viktig å se litt på historien og få fram noen karakteristiske trekk fra god 
evangelisk forkynnelse.  
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Sann kristendom 
Pietismen er vel kjent i kristne kretser i Norge. Pietismen hadde også sin forløper. En av de 
oppbyggelsesbøkene Jakob Spener, en av lederne i pietismen, leste var Johan Arndts Sanne 
kristendom. Det er få som har skrevet så klart om fromhetsliv og kristen vandel som Johan 
Arndt. Hans bøker kom omkring 70 år etter reformasjonen. Reformasjonen hadde lagt et godt 
grunnlag, men mange hadde kristendommen i hodet og ikke i hjertet. Johan Arndt ble en 
vekker i tiden og han ropte ut: ”Vis meg din tro av dine gjerninger. For hva hjelper troen på 
Kristus, når livet i Kristus ikke er til stede?” Arndt fikk mange fiender for sin djerve tale. Han 
ble utskjelt som ”kjetter og svermer”. Ja, en prest uttrykte seg slik: ”Satan skal lønne Arndt 
for hans verk.” Selv sier Arndt i brev til Johan Gerhard: ”I to år har jeg ikke hatt en god dag. 
Jeg hadde ikke trodd at det blant teologene var så giftige og onde mennesker.” Til tross for all 
motstanden ble Arndt anerkjent etter hvert. I 1611 ble han kalt til generalsuperintendent 
(ledende bispestilling) i Zelle. Men ikke minst ble han etter hvert skattet av svært mange som 
sjelesørger og ikke minst som oppbyggelsesforfatter. Kristenfolket i store deler av Tyskland 
ble preget av Arndt og senere har han vært lest og skattet like til i dag. Hva var det som preget 
denne litteraturen? 

”Sanne kristendom” er hans mest berømte verk. Det startet å komme ut i 1605. Først kom 
det fire bøker (senere seks) om den sanne kristendom: ”Skriftens bok”, ”Livets bok”, 
”Samvittighetens bok”, og ”Naturens bok”. Senere kom ”Lære og trøsteboken”, 
”Forsvarsboken” og bønneboken ”Paradis-urtegård”. Det sies at etter Thomas á Kempis: 
”Kristi etterfølgelse” og John Bunyan: ”Pilegrimsvandring” har ingen oppbyggelsesbøker blitt 
lest så mye som denne serien av Arndt. 

Selv begrunner han sin utgivelse slik: ”For det første har jeg villet dra studentene og 
prestenes sinn tilbake fra den altfor stridslystne teologi…For det andre har jeg satt meg fore å 
føre de Kristus-troende bort fra den døde tro til den fruktbringende. For det tredje å bringe 
dem fra den blotte vitenskap og teori til virkelig øvelse i tro og gudsfrykt. Og for det fjerde å 
vise hva det betyr når apostelen sier: Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” 

Tiden var preget av uår, arbeidsløshet og materiell nød. Mange levde et vilt og umoralsk 
liv. Arndt vendte seg også i særlig grad mot den teologiske teoretisering. Han var en 
vekkerrøst som ropte ut: ”Vis meg din tro av dine gjerninger”. Han vendte seg mot dem som 
”skulle være så evangeliske, at de hevdet at loven bare skulle brukes på rådhuset og ikke i 
kirken.” Andre kunne ikke forsone seg med luthersk rettferdiggjørelseslære. De hevdet at det 
ikke er ”Kristus for oss”, men ”Kristus i oss” som rettferdiggjør. Noen teologer påstod at de 
gode gjerninger ikke var nødvendige til salighet. 

Arndt ville lede menneskene bort fra et teoretisk kristenliv, bort fra et ugudelig og 
ubotferdig liv. Han ville vise den enfoldige hva den sanne kristendom er. Den består nemlig i 
å vise sin sanne, levende og kraftige tro i en rettskaffen og sann gudfryktighet og 
rettferdighetens frukter.1 ”Vi blir jo kalt kristne etter navnet Kristus, for at vi ikke bare skulle 
tro på Kristus, men også leve i Kristus og la Kristus igjen leve i oss. Dessuten ville jeg vise at 
den sanne botferdighet må komme fra hjertets innerste grunn, at hjerte, sinn og gemytt må 
forandres” 

                                                 
1 Arndt 1973:17 
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Han understreker at en kristen må leve i botferdighet, og at han må bære frukt. Han vil at 
kristne skal kunne si med frimodighet: Kristus lever i meg. Han vil bort fra bare teori til 
øvelse i tro og gudsfrykt. Han vil vise hvordan vi daglig blir fornyet til nye skapninger. Guds 
ord skal bære nye frukter i oss hver dag. Vi skal vite hvordan Adam skal dødes og drepes i 
oss, og Kristus leve i oss. Han vektlegger en sann omvendelse og kristen tro som gir seg 
utslag i sann gudsfrykt. ”Er vi blitt nye skapninger ved troen, må vi også leve i den nye 
fødsel.” Han er opptatt av at det ikke er nok å kjenne Guds ord, men en må også sette det i 
verk og leve etter det. Teologien, og kristenlivet, må i sannhet være en levende erfaring og 
øvelse. Her er vi inne på et felt som siden har fått navnet erfaringsteologi. Her i landet er 
Hallesby den fremste representanten for dette. Øvelse i tro og i gudsfrykt er noe som har 
preget fromhetslivet. I dag er det kanskje mindre kjent? På den tiden var det også få som ville 
lære å bli fromme. Han sier også at ingen vil lære av Kristus, nemlig saktmodighet og 
ydmykhet. Arndt sier derfor: ”Kristi hellige liv og eksempel bør være en regel og rettesnor for 
vårt levnet, ja, vår høyeste visdom. Ingen kan elske Kristus rett uten at han også etterfølger 
hans hellige levnet og eksempel, nemlig ved ydmykhet og fornedrelse.”  

” Disse bøkene sier han, ”skal vise deg hvordan du ikke bare skal få syndsforlatelse ved 
troen på Kristus, men også hvordan du rett kan bruke Guds nåde til et hellig levnet, så du kan 
pryde og vise din tro ved en kristelig vandel.” 2 Bøkene består ikke i ord eller i et ytre skinn, 
men i en levende tro. Av denne tro skal da alle slags kristelige dyder og gode frukter komme 
fram, som av Kristus selv. Den rette tro viser seg kraftig i alle kristelige dyder. 

Alle kristne dyder vokser fram av troen. En kan ikke tenke noen gjerninger som er 
behagelig for Gud med mindre den skjer av troen på Kristus. Både rettferdigheten og alle dens 
frukter får en ene og alene ved troen på Kristus. Han er salighetens kilde. Når den sanne tro 
skal øves er det ikke tale om menneskelige krefter.  

For å oppsummere: Vi må kjenne arvesyndens avskyelighet, lære å betrakte vår store nød 
og elendighet, fornekte oss selv og ikke stole noe som helst på oss selv eller våre egne krefter 
og evner. Dessuten frata oss selv allting og takke Kristus for allting, så han alene må leve i 
oss, være allting i oss og utrette alt i oss  

Til tross for denne understrekingen av vår nød og manglende egne evner, taler Arndt mye 
om menneskets storhet og Guds bilde i mennesket: ”Bildet av den guddommelig visdom 
skulle tydelig vise seg i menneskets forstand, og bildet av hans godhet, langmodighet, 
saktmodighet og tålmodighet skulle sees i menneskets sinn. Bildet av Guds kjærlighet og 
barmhjertighet skulle komme klart til syne i menneskets hjertelag…” 

Dette kan være en smaksprøve på Arndt sin forkynnelse. Jeg tror mange kristne lengter 
og hungrer etter noe av dette. At Kristus måtte ta bolig i dem slik at de kan bære frukt i 
hverdagen. Samtidig blir det en utfordring til oss som forkynner – om dette kommer fram i 
forkynnelsen. Ordet bryter ned og bøyer ned, men det reiser også opp og gir frimodighet. Det 
gir lyst til handling. 

                                                 
2 ibid 18 
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Det var viktig for Arndt å understreke at han stod trykt og fast også læremessig. Han var 
ingen svermer, men en rettroende og rettlærende lutheraner. Han tar opp dette i sine to 
testamenter (1610 og 1616): ”Så bevitner og bekjenner jeg hermed for Gud at jeg til alle tider, 
på alle steder og i alle de menigheter som jeg uverdige har tjent, har forrettet mitt preke-
embete rent og uforfalsket etter Guds ord, profetenes og apostlenes skrifter, så vel som etter 
den uforandrede augsburgske konfesjon og Konkordieformelen.” 3 

  
Pietismen 
Også pietismen kom som en reaksjon mot den døde rettroenhetens tid. Både Arndt og Spener 
ville vekke ungdom og eldre til et levende og sant kristenliv. God og relevant bibelkunnskap 
var en del av dette. Arndt hadde drevet med katekismeundervisning og katekisasjoner – der 
den enkelte måtte svare for sin tro. Spener innførte ungdomsundervisning og konfirmasjon i 
Frankfurt. Senere begynte han med oppbyggelses- og samtalemøter. Etter hvert strømmet folk 
til og det ble dannet grupper flere steder. I bibelgruppene ble det understreket hvor nødvendig 
det er å bli født på ny og at det viser seg i et gjenfødt kristenliv. Selve ordet pietisme (latin: 
pietas) betyr fromhet eller gudsfrykt. Norskamerikaneren Ljostveit sier at pietismen oppdaget 
den levende erfaring. De kunne si: ”Det som er skrevet har jeg opplevd.” Også pietistene ble 
anklaget og forfulgt. En talte om ”det frankfurtske svermeri”. En av de tingene som levde i 
pietismen var frie bønner. Også dette ble sterkt angrepet av noen prester, ja også av biskoper. 

Pietismen kom også til Norge. Ikke minst ble oppbyggelseslitteraturen oversatt og spredt. 
Vi kan få et innblikk i denne fromhetsretningen ved å lese Brorsons salmer. Læremessig er 
dette solid forkynnelse. Ofte blir treenigheten understreket i salmene (Sangb 42). Salmene er 
også preget av de erfaringer en kristen gjør. Det er til dels jubel over storheten i det å få være 
et Guds barn: ”Å, hvilken ære, For tanken altfor stor, Hans barn å være som i det høye 
bor…Hvem kan utsige Hva Kristi kraft formår, Når himlens rike I sjelen rett oppgår!” (Sangb 
134) Han skrev salmer om den kristne sin daglige kamp og seier og om helliggjørelsen. Vi 
kan ta et eksempel: ”Om noen sier da: ”Jeg kan Ei elske rett min avindsmann.” Han vitner at 
han ei forstår Hva Kristi kjærlighet formår.” (Sangb 545) og i v 4: ”Men sier du: ”Jeg gjerne 
vil, Men finner ingen kraft dertil,” Da løp til Jesu vunder hen, Så tennes kjærlighet igjen!” og 
videre: ”La hjertet komme inn i bot Og smelte hen i Jesu blod. Se, da blir Kristi milde sinn I 
sjelen deilig prentet inn!” Her ser vi konkret hjelp til å leve det kristne livet. Hvordan Kristi 
kjærlighet formår å gjøre under i hverdagen. I salmene hans er det mye lovsang og takk. Det 
er en frykt for og advarsel mot å falle ut av nåden, og å bli tatt av verdens lyst. Samtidig er det 
en jublende erfaring av at Kristi kraft formår, at Kristus virker i sine i dag. 

I Norge fikk pietismen godt fotfeste, men møtte også sterk motstand. Også her kom det 
anklager om kjetteri og om at de lærte syndfrihet. Dette fikk konkrete utslag. Den tyske 
studenten Johan Otto Glüsing som kom til Norge i år 1700, ble utvist. Dessuten ble det laget 
en ny lov i 1741 som ble kalt Konventikkelplakaten. Denne loven gjorde at det ble ulovlig for 
lekfolket innen Statskirken å holde møter.  

                                                 
3 ibid: 10-11 
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Flere prester og biskoper var imot og bekjempet ”den nye læren”. Men det var og flere og 
flere av presteskapet som ble begeistret for pietismen. ”Syvstjernen”, syv prester i Romsdal 
skrev i 1714 et klagebrev til kongen med bønn om forbedring av menighetslivet: ”Klagemål 
over Zions Saar.” En av dem reiste også på flere misjonsreiser for å forkynne for samer og 
finner. Disse prestene var pietister som kom sammen for å støtte og hjelpe hverandre. De ble 
for øvrig stadig motarbeidet av biskop Peder Krog.  

Mens åndsstrømningen i tiden var rasjonalisme og fornuften i høysetet, kom pietismen 
med oppbyggelseslitteratur som ble mye lest i Norge. Det var bøker av Scriver, Arndt, Gerner 
og Hersleb. Men ikke minst kom ”Forklaringen” ved den pietistiske biskopen Erik 
Pontoppidan: ”Sannhet til gudfryktighet”. Dette var læreboken for konfirmanter i mange 
generasjoner (den ble autorisert i 1738). Like fram til i dag har den vært kjær lesning for 
mange – til praktisk hjelp i kristenlivet. Vi kan ta med et eksempel fra boken som er opplagt 
med spørsmål og svar: ”Er det nok at du vet alt dette om Kristus og holder det for sant? Nei, 
den Hellige Ånd må gi meg en levende tro og forklare Kristus i mitt hjerte: Derved blir jeg 
også i sannhet helliggjort.” (470) I pietismen kom to ting i sentrum. For det første at det var 
nødvendig å være født på ny. For det andre at dette kristenlivet skal leves rent for synd og 
verdslighet. Det er tale om et hellig liv. 

 
Andre vekkelser i Norge 
Brødremenigheten oppsto i Herrnhut i Tyskland og spredte seg til både lutherske og 
reformerte områder. I Norge ble den særlig synlig i tiden mellom den pietistiske vekkelsen og 
Hauges virke. Brødrevennene startet egne forsamlinger i mange byer i Norge. Særpreget var 
vektlegging av forsoningen og også en sterk vektlegging av ytremisjon. Få kristne bevegelser 
hatt en så sterk ytremisjon som dem. Brødrevennene startet også ”sosieteter” eller foreninger. 
De var således med å legge grunnlaget for foreningsvirksomheten og også bedehusene i 
Norge. 

Hans Nielsen Hauge stod fram i en tid som var preget av rasjonalisme. Folket på denne 
tiden har vært forsøkt inndelt i fire grupper: Overklassen, er mange var rasjonalister, lekfolket 
som var preget av religiøs likegyldighet, mindre grupper av pietister eller brødrevenner og så 
de som levde i ”død rettroenhet”. I forkynnelsen var Hauge opptatt av de samme 
kjernepunktene som Brødrevennene: omvendelse, gjenfødelse og forsoning. I tillegg var 
Hauge mye opptatt av å forkynne om fruktene av omvendelsen som bevis på at en hadde del i 
det nye livet. Her minner han mer om pietistene.  

I forbindelse med dagens debatt om bedehus og forsamlingsliv kan vi nevne at Hauge i 
sitt testamente omtaler vennene som ”menighet”. Han formante alle til å bli stående i 
Statskirken, men samtidig startet han forsamlinger og innsatte eldste eller eldstebrødre som de 
også ble kalt. Med Hauge kom det et skille mellom lekfolket og den offisielle kirke. Han 
praktiserte også menighetstukt. Vi kan her som Molland gjør, tale om en foreningskirke. 
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Hvorledes skal vi bli mer hellige? 
Det er Brandtzæg som spør om dette i et foredrag gjengitt i boken: På hjemveien. Han 
understreker først den store innflytelse vi har på menneskene omkring oss, både i negativ og 
positiv retning. Vi blir til skade eller velsignelse for andre mennesker. Videre peker han på at 
lydighet mot Guds bud gir et menneske fred. Jes 48,18. Dessverre er kristendommen for noen 
blitt en byrde. Isteden skulle det være en kraft som bærer en. Fordi troens erfaringer er blitt 
fattige og sjeldne, har åndens verden mistet sin glans. Kristenlivets virkelighet er avhengig av 
at vi stadig gjør erfaringer om Guds nåde og kraft. 

Hvorledes skal vi bli mer hellige har ingen enkel metode eller trylleformular som svar. 
Men Bibelen viser oss at vi kan komme langt, at vi kan bli mer hellige. Legg det på din sjel, 
sier Brandtzæg, la det ligge der med sin egen vekt: Mer hellig! La trangen til å bli mer lik Gud 
ligge i sjelen. Og seieren er viss, en gang skal du bli han lik. Men det begynner her. Det 
himmelske liv er en direkte fortsettelse av det liv vi lever her. Om begynnelsen er fattig og 
fortsettelsen herlig, så hører de sammen i en hellighet som en gang skal ende i herlighet. 

Kristi rettferdighet er fullkommen og den er min. Denne rettferdigheten er 
utgangspunktet for helliggjørelsen. Ja, mer en det den er den uttømmelige kilden der vi daglig 
får kraft. Det å leve ”ved korsets fot hos Jesus” er hovedbetingelsen for helliggjørelsen. Det 
avgjørende er ”å bli i Kristus”, ha en forvissning om barnekåret. Det å komme i tvil om det er 
en alvorlig hindring for helliggjørelsen Det å daglig få leve i syndenes forlatelse er 
hovedmidlet i helliggjørelsen. I denne sammenheng vil forkynnelsen bli en kraft til et hellig 
liv. Her kommer den nære forbindelsen mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse til uttrykk. 
Tillit er kjernen i all sann tro. Den barnlige tro på Guds nåde gir sjelen hvile hos Gud. I 
stillhet og tillit skal deres styrke være. (Jes 30,15) Hvilen i Gud betyr at en med hele seg er 
hos Gud og i Gud.  

Helliggjørelsens hemmelighet kan uttrykkes i dette: Hvil i Gud! Men hvilen i Gud når en 
ikke uten kamp, og den må bevares i kamp. Hvile og kamp, det er en kristens helliggjørelse. 
Hvilen i Gud har med en personlig omgang med Gud å gjøre. Den ene siden er en umiddelbar 
hengivelse og hvile i Gud. Den andre siden er at jeg også må søke han der han er å finne: I 
Bibelen, i bønnen. Både Bibel og bønn krever tid. Dessuten er lydighet og helliggjørelse 
uløselig sammenbundet.  

En side av helliggjørelsen er den Gud virker ved sin hellige ånd, ved nattverden og også 
med de byrder og trengsler han sender oss. Det gjør oss ydmyke og mottagelige for hans nåde. 
Det å bli mer hellig er en stor nåde fra Gud! 

  
Vår tid 
Det er ikke her tid til å gå inn på de forskjellige vekkelsene i Norge (1850, 1870-80-årene, 
1905, 1930…). Som en representant for vår tid kan vi nevne Agne Norlander. Han skriver i 
forordet til boken sin: ”Denne boken handler om Guds hellighet og menneskets helliggjørelse. 
Den beskriver hvorledes Guds hellighet, herlighet og helhet tar i sin besittelse, helbreder og 
oppreiser det falne mennesket og det ødelagte skaperverket. Vår hellige Gud skaper et hellig 
folk som vandrer den hellige veien til den hellige stad.” Han taler i boken om å vandre på 
Herrens veier og å vandre i gudsfrykt. Han tar også et oppgjør med fremgangsteologien i sin 
bok. 
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I boken Disippelliv tar Råmunddal frem helt grunnleggende prinsipper for kristent liv og 
tjeneste fra Filipperbrevet. Målet er å nå dem som har behov for mer innsikt i hva Bibelen har 
å si oss om det å være en Jesu etterfølger i dag. Han tar opp den paulinske disippelkapsmodell 
og sier at: Modellen er Kristusorientert, modellen tar Den Hellige Ånds person og gjerning i 
forhold til kristenliv og fellesskap på alvor. Den søker å forstå og praktisere kristent fellesskap 
og modellen er målrettet mot evangelisering og misjon. 

 
Den enkelte kristne og fellesskapet 
I boken til Råmunddal blir vi minnet om at disippelliv ikke kan leves i isolasjon. 

Det personlige bønne- og andaktsliv er svært viktig for kristen vokster. Det er også viktig 
å understreke at vi kan finne forskjellig måter til oppbyggelse og rikt kristenliv. Det er tale om 
stillhet og meditasjon, om å se Gud i naturen og skaperverket, mye kan en også få gjennom 
kristen kunst, sang og musikk. Men i alle tilfeller er fellesskapet viktig og nødvendig. Vi er 
skapt til å leve i fellesskap, og fellesskapet er helt grunnleggende for en kristen. Her får en 
hjelp og trøst, i forkynnelse, vitnesbyrd, samtale, bønn mv. En kristen må leve i et kristent 
fellesskap, en forsamling, der han får åndelig føde og hjelp. Molland talte om en 
foreningskirke i motsetning til en anstaltkirke. I dag tales det også især av unge om menighet 
eller forsamling i forbindelse med en del bedehus. Vi er Guds forsamling på jorden og et 
forsamlingsliv trenger noen former. Utfordringen er å gi næring og føde, være et levende 
kristent fellesskap og samtidig unngå formalisme og anstaltmakeri. Men som kristne lever vi 
ikke for oss selv, vi er satt til å tjene hverandre med den nådegave vi har fått. Dette er også 
svært viktig når vi snakker om helliggjørelse eller kristen vokster. En sunn vekkelse går både i 
dybden med fornyelse og utover i trangen etter å vinne nye mennesker for Gud, både lokalt og 
globalt. 

 
Fornyelsesbevegelser i dag 

Den karismatiske vekkelsen har gitt fornyelse til mange kristne. Her i Norge har den også 
for en stor del hatt et luthersk preg. Den har pekt på viktige sider ved kristenlivet. En viktig 
påminnelse ligger i selve navnet, karisma, eller nådegave. Vi trenger en nådegavevekkelse 
eller fornyelse. Pinsevennene pleier å si at alle som er åndsdøpt har fått en nådegave, og de 
oppfordrer til å bruke den. På sammen måten må vi si at alle som er født på ny og lever som 
kristne, har fått en nådegave som de må framelske og bruke. Den karismatiske vekkelsen har 
også minnet oss om at vi trenger gode og varme kristne fellesskap. Det er mange som lengter 
etter omsorg og omtanke. Den karismatiske vekkelsen har også møtt noe av den hungeren 
som finnes etter et mer inderlig og avgjort kristenliv. Igjen er dette noe som er viktig. Det er 
naturlig for en kristen å hungre og tørste etter livets rettferdighet, etter et liv i etterfølgelse og 
tjeneste for Gud. 

Noe av det som har vært problematisk med den karismatiske vekkelsen er at mange av de 
fremste representantene og mye av litteraturen har vært preget av fremgangs- eller 
herlighetsteologi. Mye av teologien er ensidig eller også ikke i samsvar med hele Guds råd 
slik vi finner det i Bibelen. Dette gjelder for eksempel helbredelse, men det gjelder også 
menneskesynet for øvrig. Derfor er det mye av denne litteraturen en vil advare mot heller enn 
anbefale. 
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Retreatbevegelsen er en mer stillfarende bevegelse som har sine senter også i Norge. De 
har etter hvert ganske mange slike retreatsenter her i landet. De som er tilknyttet slike senter 
er heller få, men de vil gjerne hjelpe vanlige kristne til et avbrekk i hverdagen for å samle seg 
i stillhet og bønn. De vil også hjelpe vanlige kristne til å leve nær Kristus og å vokse i troen.  

I Norge har retreatbevegelsen fått sitt eget tidsskrift som heter ”Over alt”. 
Retreatbevegelsen i Norge finner en i både lutherske og andre sammenhenger. 
Retreatbevegelsen vil gjerne være økumenisk. Denne former for økumenikk er noe helt annet 
enn det en finner f eks i Kirkenes Verdensråd. Retreatbevegelsen vil ut fra Joh 17 og andre 
bibelsteder sterkt understreke at alle sanne kristne er ett. Den søker også tilbake til kilder før 
reformasjonen. Den vil påvise og dels øse fra et kristent fromhetsliv som går like tilbake til 
bibelsk tid. Videre søker den også å være praktisk økumenisk i at den gjerne vil samle både 
protestanter, katolikker og ortodokse som har en levende Kristustro til fellesskap og bønn. 
Dette har ført til at det finnes elementer i denne bevegelsen som kan virke uvant. De bruker 
også ord og uttrykk som kan virke fremmede på noen. Her taler en om spiritualitet 
(åndelighet), meditasjon (å grunne på Ordet), Kristus-mystikk mv.  Men en finner her mye 
sunn praktisk teologi. Retreatbevegelsen har også hatt gode ledere som Edin Løvås. I vår tid 
er det viktig å legge vekt på stillhet, bønn og andaktsliv. I vår oppjagede tid er stillheten 
viktig. Jesus var selv et forbilde på dette. I dag er det også mye som minner om en 
bønnevekkelse blant unge. De tar i bruk nye former for bønn og lovprisning og arrangerer 
bønnevandringer.  

Selv om retreatbevegelsen bruker ord som Kristus-mystikk og meditasjon, tar den klart 
avstand fra Østens mystisisme og meditasjonsbevegelser som er vanlige i dag. 
Retreatbevegelsen tar også klar avstand fra all form for panteisme. Den har derimot et klart 
ønske om å vinne folk som er grepet av New Age og andre moderne retninger for Kristus. På 
mange måter minner den om Johan Arndt som ville at Kristus skulle vinne skikkelse i oss. 
Retreatbevegelsen er Kristus-sentrert og den tar avstand fra herlighetsteologi. Vi har også her 
mye å lære når det gjelder stillhet, bønn og andaktsliv. I Norge har retreatbevegelsen lagt vekt 
på at den ikke skal bli ”overåndelig”, men ta hele mennesket på alvor: ånd sjel og legeme. 
Kristendommen skal ikke bare være noe for hodet, men også gå inn til vårt innerste, til hjertet. 
Samtidig skal kristendommen være reell og aktuell i en ofte tøff og vanskelig hverdag. 
Disiplene ble ikke værende på forklarelsens berg, de måtte tilbake til hverdagen. Slik vil det 
være for de fleste av oss. Men hverdagen skal også ha noe av andakten og stillheten med seg, 
Bibelen taler om å be alltid. 

I retreatbevegelsen er det også former og måter en kan stille spørsmål ved, ikke minst når 
det gjelder retreatbevegelsen internasjonalt. Også bønneliv kan bli usunt når det ikke får stå i 
en god bibelsk sammenheng.  

 
Konklusjon:  
Vi trenger et fornyet ”fromhetsliv” som også istemmer ”Kvardagskristen vil eg vera”. Kristen 
vokster er reell, men den starter med å vokse nedover. En av dydene Arndt fremhever er 
ydmykhet. En kristen må se sin svakhet og hjelpeløshet, han må leve i boten. Men han må 
også leve i en hunger etter livets rettferdighet, etter å få se ”hva Kristi kraft formår”. 
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Det er viktig å skape miljøer for vokster som hjelper en i den kristne hverdagen. Det må 
ikke bli slik at de kristne preges av en elendighetsteologi som sier at vi kristne er svake og 
elendige og blir aldri noe annet. En må ikke stoppe der, men fornye synet på den Hellige Ånds 
virke og at Kristus lever i meg. Vi trenger å finne ut hva øvelse i troen betyr. Men det er ikke 
tale om en kristen ”flinkhet”, men å vokse i nåden. Her finnes det nådemidler og hjelp til 
dette. Vi må gjerne fornye lesningen av gammel og ny oppbyggelseslitteratur, finne nye veier 
for å hjelpe hverandre i bønnelivet, fornye den åndelige samtalen, danne bibelgrupper og 
andre former for kristent fellesskap. Bedehuset blir sentralt i dette og vi må finne opplegg som 
tjener livet og gir oss sann oppbyggelse. Nådegavene må komme mer i funksjon. 

 
Anbefalt litteratur: (gammelt og nytt) 
Oppbyggelseslitteraturen har hatt en enorm betydning for mange kristne. I Norge har 
forskjellige andaktsbøker vært til stor hjelp og velsignelse. Det samme gjelder salmer og 
sanger. De kan leses og synges og være til stor oppbyggelse. Her vil vi peke på noen av de 
klassiske oppbyggelsesbøkene og også noen av de nyeste. Noe av oppbyggelseslitteraturen er 
like aktuell i dag som da den ble skrevet, men samtidig er det godt å få med seg den praktiske 
anvendelsen av Guds ord i dagens språkdrakt og fokusert inn mot vår tid. 

 
Klassisk: 
Arndt Johan: Den sanne kristendom, bok I-III (fra 1605), Lutherstiftelsen 1974 (denne boken 
er langt fyldigere en det utdraget som er gjengitt i ”Hovedverker av den kristne litteratur”, 
Nomi 1968…eller andre utgaver) 
Arndt Johan: Den sanne kristendom, bok I-V, Nomi, Hovedverker V 1968 
Bunyan, John: Pilegrimsvandring 
Kempis, Thomas á: Kristi etterfølgelse  
Scriver, Christian: Sjeleskatt, (1690?), Hovedverker VI 1969 (eller andre utgaver) 

 
Av nyere litteratur kan vi nevne: 
Brandzæg, Johannes: ”Helliggjørelsen”, Fjellhaug 1931 
Brandzæg, Johannes: ”Hvorledes skal vi blive mer hellige?” i Brandtzæg/Nilssen: På 
hjemveien, Olai Beltestads Forlag 1918 
Lucado, Max:: Bli lik Jesus, Lunde 1999 
MacArthur, John: Et helstøpt liv, Bibelsk integritet og kompromissløs kristendom, Lunde 2000 
Norlander, Agne: Hellighetens gjenoppdagelse, Lunde 1990 
Råmunddal, Lars: Disippelliv, Kristusetterfølgelse i lys av Filipperbrevet, Luther 2000 
Swindoll, Charles: Josef – en mann preget av integritet og tilgivelse, Lunde 2000 

  David – en menn med lidenskap og livsmål 
  Ester, en kvinne med styrke og verdighet, Lunde 1999 

Birkeli, Fridtjof: ”Øv deg i Gudsfrykt” (sml 1 Tim 4,7) i ”Hovedverker XVI” 1969 
Lundeby, Einar: ”Når Gud får lede” i Hovedverker XVI 1969 
Wesley, John: ”Kristelig fullkommenhet”, i Hovedverker XVI 1969 Denne boken har for 
øvrig artikler av mange av kjente forkynnere i Norge. 
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Kreativitet i forkynnelsen 
 
av Bjørn Øyvind Fjeld 
 
Innledning: 
Min egen bakgrunn er frikirkelig og lavkirkelig, preget av vekkelsesforkynnelse med vekt på 
Jesu gjenkomst og nødvendigheten av omvendelse, personlig tro og et hellig liv i tjeneste for 
Herren. Dette har preget meg, både på det som er godt og det som er mindre godt, men med 
absolutt vekt på det første. 

Jeg har arbeidet noe med praktisk teologi, men ikke spesielt med homiletikken. Jeg er 
ikke forsker, men først og fremst praktiker. Gjennom noen års lederskap innen menighet og 
misjon har jeg gjort meg en del personlige erfaring og refleksjon. I tillegg har jeg alltid hatt en 
faglig interesse for homiletikken.  

Jeg har først og fremst  et norsk erfaringsperspektiv, men med et internasjonalt utblikk. 
Jeg er ikke utpreget kreativ, hverken som forkynner eller som foredragsholder, men jeg håper 
likevel å kunne gi noen svar på det oppsatte tema, kreativitet1 i forkynnelsen2. Jeg ønsker først 
å si noe om kreativitet i Skriften, dernest litt om kreativitet i forhold til målgruppe og til sist 
litt om kreativitet og metode eller formidling. 

 
 
HVA SIER SKRIFTEN OM KREATIVITET? 
 
I Skriften er forkynnelsens innhold det primære.  
Forkynnelsen i NT er først og fremst innholdsbestemt. Metoder og kreative innfallsvinkler er 
ikke fokusert eller direkte omtalt! For Paulus var budskapets innhold alltid i fokus: 
Forkynnelsens hva var det viktigste. Visdom og talekunst hadde ingen egenverdi i 
formidlingen av de gode nyheter.  

Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke med fremragende talekunst, kreativitet eller 
visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet 
hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. 3 Sannsynligvis kunne Paulus også føyd til 
kreativitet, sammen med retorikk og visdom. Det er budskapet som står i sentrum 

Det setter en standard som er en stadig utfordring også for dagens forkynnere: Er 
forkynnelsen båret av sitt kristologiske sentrum? Formidler vi de gode nyheter om den 
korsfestede og oppstandene Frelser og Herre, Jesus Kristus? Eller gir vi bare generelle 
religiøse anvisninger for et moralsk liv og oppmuntrende terapeutiske innspill for livstrette 
mennesker?  

                                                 
1 Med kreativitet forstår jeg i denne sammenheng alle positive anstrengelser for å formidle evangeliet til 

medmennesker, med spesielt henblikk på ikke bekjennende mennesker og en postmoderne ungdomsgenerasjon. 
2 Med forkynnelse forstår jeg først og fremst formidlingen av Guds Ord fra talestol og andre ”offisielle” 

talesteder knyttet til menighet, forsamling og kirke. Dernest har jeg også et lite utblikk til andre former for 

forkynnelse gjennom undervisning og evangelisering, hva enten det skjer verbalt, sosialt eller diakonalt. 
3 1.Kor.2:1ff. 
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Å forkynne Kristus, korsfestet og oppstanden, er sentrum i den kristne tro. 
Forkynnelsen skal skape tro og gi tilhørerne identitet. Det skjer hver gang et ”jeg” møter et 
”guddommelig du”.4 Et møte med den treenige Gud er livsforvandlende, hva enten jeg møter 
den kjærlighets- og omsorgsfulle Faderen, den korsfestede og oppstandene Sønnen, eller den 
livgivende Hellige Ånd. Ikke noe er mer trosstyrkende og identitetsskapende enn den 
forkynnelsen som fører til at mennesker for et personlig møte med Gud.  
 
I Skriften påvirker konteksten både innfallsvinkel og presentasjon. 
I det nytestamentlige materialet finner vi mange eksempler på tilpasning og anvendelse, både 
når det gjelder evangelisering og forkynnelse. Paulus legger vinn på å være jøde for jøder og 
greker for grekere,5 og han forsøker å være alle til lags.6 Paulus omskar Timoteus av hensyn 
til jødene, 7. I talen på Areopagus tar Paulus utgangspunkt i atenernes egen religiøsitet, enda 
han er rystet over alle gudebildene i byen.8 Atens filosofer får en annen innfallsvinkel til 
evangeliet enn f. eks. de skriftlærde som Stefanus talte til.9 Stefanus gir en omfattende 
fremstilling av budskapet til Abraham og Moses. Budskapet var det samme i begge tilfelle, 
men forkynnelsen var samtidig tilpasset situasjonen og målgruppen 

Denne kontekstualisering setter krav til oss som forkynnere. Det setter krav til vår 
kreativitet, for selv om budskapet står fast, vil presentasjonsmåten måtte variere i forhold til 
målgruppen. Det er ikke alltid vi er oss bevisst målgruppens ståsted. For en 
misjonsorganisasjon er kontekstualisering kjent stoff, men la meg likevel understreke 
betydningen av denne nødvendige tilpasning til virkeligheten. Som forkynnere vet vi det er 
forskjell på å tale til en tenåringsgruppe og det å ha andakt på sykehjemmet. Vi vet også at det 
er forskjell på å tale til troende som har vandret med Herren i tretti år og det å tale i en radio- 
eller TV-gudstjeneste. Men jeg er ikke alltid sikker på om vi vet hvor stor forskjellen er. 
Stilspråk og tankegang er svært forskjellig i disse to gruppene. Noen ganger er det som å 
bevege seg i to forskjellige verdener. Det kreves både kunnskap og kreativitet for å møte 
dagens postmoderne generasjon med evangeliet. Presentasjonsformen må sees i lys av hvem 
vi henvender oss til. 
 
I Skriften forutsetter inkarnasjonen at forkynnelsen bæres av det personlige og 
hverdagslige. 
Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre 
hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og 
vitner om det og forkynner dere det evige liv, det som var hos Faderen og ble åpenbart for 
oss.10  

                                                 
4 Owe Wikstrøm, Identitet och fördjupning, Verbum. 1992, s.122ff, sier at identiteten hos et lite barn begynner å 

formes i det øyeblikk barnet første gang møter en mors kjærlige blikk. 
5 1.Kor.9:20ff 
6 1.Kor.10:33 
7 Apg.16:3ff 
8 Apg.16:16ff og 22ff 
9 Apg.7:1ff 
10 1.Johs.1:1-2 
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For Johannes dreier budskapet seg enkelt sagt om livet. Han taler om det evige livet og 
om Kristus, men vel og merke slik han og hans venner hadde sett, hørt og erfart det i sin egen 
hverdag. Poenget er: Ingen er mer kreative enn den som makter å sette ord på troen i egen 
hverdag. Det personlige, det opplevde, øye- og ørevitnesbyrdet står sentralt i all bibelsk 
forkynnelse.  

Det er ofte den som bruker egen livserfaring, som låner bilder og ord fra hverdagen, som 
vekker gjenkjenning i forsamlingen. Troens ord kan aldri bli et teoretisk eller akademisk 
budskap, skilt fra livet. Ordet, som var fra begynnelsen, er inkarnert og har bundet seg til vår 
verden. Derfor vil ethvert forkynt ord som ikke er forankret i hverdagens kjøtt og blod, bare 
bli menneskeord, uansett hvor flott og høytflyvende tankene måtte være. Inkarnasjonen stiller 
krav til oss som forkynnere. Vi kan aldri forlate denne verden. Forkynnelsen av evangeliet 
tillater heller ikke at vi blir fraværende i våre egne liv. Den alltid nærværende Kristus holder 
oss fast til hverdagen. I medgang og motgang. Hver gang vi fristes til å flykte fra vår egen 
hverdag, nærmer vi oss hykleriet. Det blir kunstig når troen skilles fra vårt faktiske liv. Det 
blir plastikkforkynnelse. Den er som kjent uten både ånd og liv.  

La meg oppsummere så langt: Skriften legger vekten på innholdet i forkynnelsen, hva  
som formidles. Men den viser også tydelig at forkynnelsen tar form og farge etter tilhørernes 
situasjon, deres kultur, bakgrunn og erfaring. Dessuten er Skriften tydelig på at forkynnelsen 
knytter an til det enkeltes menneskes faktiske liv. Forkynnelsen lukter mer mold enn himmel. 
 
2. KREATIVITET OG MÅLGRUPPE 
 
Forkynnelsen har to poler. 
Vi har understreket betydningen av hva vi forkynner. Og vi har allerede sagt at formidling av 
Guds Ord også farges av målgruppen. Vi må nemlig understreke like sterkt hvem vi forkynner 
til. Forkynnelsen vil alltid ha to likeverdige poler: Det tidløse budskap fra Gud, som har 
overblikket, og det flyktige menneske, som bare har øyeblikket. I forkynnelsen kan ikke det 
ene tenkes uten det annet. La oss derfor si litt mer om mennesket som målgruppe i 
forkynnelsen.  

Dr. Haddon Robinson, amerikansk forkynner og homiletiker, sier at han under 
forberedelsen alltid har foran seg en ”usynlig menighet”, en tenkt gruppe av mennesker, som 
inkluderer følgende typer:  

- En utpreget kyniker, som stadig sier: Hvilken verden er det du lever i? 
- En eldre troende kvinne, som minner meg om at jeg ikke skal lage problemer 

som ikke eksisterer 
- En tenåring, som lurer på når jeg blir ferdig med å preke 
- En skilt mor, som kjenner seg forferdelig ensom og forlatt 
- En kirkefremmed, som ikke kjenner de religiøse klisjeene 
- En industriarbeider, som er opptatt av lønnsoppgjøret og banner når noe går 

ham imot 
- En farget innvandrer, som går på gudstjenesten i lojalitet mot kona si, men som 

er svært følsom for bemerkninger av rasistisk karakter. 11 
Robinson sier at det er viktig at alle disse er mennesker som han kjenner og som har navn, 
ansikt og stemmer.  

                                                 
11 Haddon Robinson, i Mastering Contemporary preaching, Multinomah, Oregon, 1989, pp.20-21 
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Spesiell forkynnelse for spesielle målgrupper? 
Vi må ha lov til å reise spørsmålet om det er mulig å favne så mange mennesketyper samtidig 
i vår forberedelse og formidling av evangeliet. Kanskje vil vi stå oss på å konsentrere oss om 
bestemte målgrupper. Men igjen er det den faktiske forsamling som må være bestemmende. 
Jo større forsamlingen er og jo mer sammensatt den er, jo større er utfordringen til å tale slik 
at budskapet når den enkelte. Det er enklere å formidle et tydelig budskap til en ensartet 
forsamling. Det er dette forhold som ligger til grunn for kirekeveksttenkningens tese om det 
såkalte homogenous unit principle, som innebærer at ensartede menigheter vokser raskest. 

Vårt poeng er at kreativ forkynnelse alltid må sees i forhold til målgruppen. Hvem er det 
vi søker å formidle et budskap til? Metoden og graden av kreativitet må sees i lys av 
målgruppens kultur, erfaring og kunnskap. Er målgruppen kirkefremmede og ikke-troende må 
innfallsvinkelen være tilpasset tilhørernes verden. En gruppe er de trofaste tilhørerne som 
sitter i våre bedehus og kirker. En helt annen gruppe er de mange mennesker som meget 
sjelden eller aldri går til Guds hus. Lengst borte er et økende antall unge mennesker som ikke 
har annen tilhørighet enn forskjellige og meget fremmedartede subkulturer. Disse må vi nå på 
en langt mer indirekte måte med budskapet. Derfor taler vi om nødvendigheten av pre-
evangelisering. Kanskje burde vi også innføre begrepet pre-forkynnelse, om nettopp 
formidling av Guds Ord til denne gruppen. I denne fasen er kreativitet og kontekstualisering 
viktig. 

Som eksempel på å vinne slike subkulturer i dagens ungdomsverden for Guds rike kan 
nevnes menigheten ”Renseriet” i Oslo. Andre steder er det opprettet egne rockemenigheter, 
eller egne ungdomsmenigheter. Eller vi kan nevne stadig flere menigheter og grupper for 
innvandrere eller andre språk og kulturgrupper i vårt eget land. Forkynnelsen her er 
annerledes enn i kirke og bedehus. I denne sammenheng skal vi ikke gi noen evaluering av 
disse meget forskjellige menigheter og grupper. Vi skal bare konstatere at slike grupper finnes 
i økende antall også i Norge. Og jeg er av dem som er takknemlig for at dette arbeidet øker. 
 
Målgruppe og relevans 
Relevans er viktig for å fange og holde folks oppmerksomhet. Ikke noe er så kjedelig som når 
en forkynner prater uten at innholdet angår tilhørernes eget liv. Forkynneren Stuart Briscoe 
sier: ”Jeg taler til folks tanke, vilje og følelser. Tanken trenger å strekkes, viljen skal utfordres 
og følelsene engasjeres, slik det skjer i folks vanlige liv og hverdag. Målet er at folk går ut og 
sier: Nå forstår jeg, og ikke: Hva behager? Forsøk vi å tale til alle disse tre sidene ved 
mennesket, så vil de ikke gå bort og si at talen ikke angikk dem”.12  

Jeg har i alle år kjent omtanke for den store gruppen av skuffede og desillusjonerte 
mennesker som, av forskjellige grunner, har droppet ut av våre menigheter og forsamlinger. 
Hvis vi ønsker å føre videre vekkelsesarven, må vi ta selvkritikk i forhold til disse. Det er 
mange som unødvendig er såret på grunn av lovisk forkynnelse, fordømmende holdninger, 
trange rammer for kulturell utfoldelse og sportslige interesser i vekkelsesbevegelsene i Norge. 
Det gjelder min egen bakgrunn og det gjelder vel også i stor grad bedehus-Norge.   

                                                 
12 Briscoe, S., i Mastering Contemporary Preaching, Multinomah, Oregon, 1989, pp. 68-73 
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I stedet for nærhet, har vi skapt avstand. I vår iver etter å advare mot et utsvevende liv 
og den liberale livsstil, har vi gjort veien til himmelen smalere enn nødvendig. Parolen om at 
vi er få sanne troende, og færre vil det bli, har nok ført til unødvendig avskalling og isolasjon 
for mange forsamlinger. Det finnes en stor gruppe mennesker i randsonen av kirke og bedehus 
som er glad i Jesus, men såret på sin sjel og til dels motstandere av både kirke og alle såkalte 
personlige kristne.  

Denne gruppen trenger ikke omvendelsesforkynnelse i tradisjonell stil og form. De har 
behov for å oppleve andre sider ved evangeliet og den kristne tro. Dersom vi vil være 
relevante for denne gruppen, må vi møte dem med omsorg, og tømme salve, ikke salt, i sårene 
deres. Dette er en oppgave som trenger stor oppmerksomhet i ett nytt århundre. 

La meg oppsummere om kreativitet og målgruppe: Vi må sette like stort fokus på 
målgruppen vi taler til som det budskap vi ønsker å formidle. Vi må sikre at forskjellige 
målgrupper møtes på forskjellige måter, og fremfor alt, både budskap og formidling må være 
relevant for den aktuelle gruppe vi ønsker å få i tale. 
 
3. KREATIVITET OG METODE 
 
Vi har snakket om budskapets hva og om budskapets hvem. Nå vil vi søke å si noe om 
budskapets hvordan. Det aktualiserer metoder og formidling. Kanskje er det først dette punkt 
som dypest sett besvarer oppgitt tema. La oss først vende tilbake til historien og Skriften.  
 
Kreativ forkynnelse er en del av den klassiske vekkelsesarv  
Betegnelsen kreativ forkynnelse er i tråd med vekkelsesforkynnelsens historie. Små og store 
emmisærer og evangelister har til alle tider talt kreativt og hverdagslig rett inn i folks faktiske 
liv. Folkelighet har ofte vært vekkelsesforkynnelsens varamerke. Det mest kreative er ofte det 
mest folkelige. Forkynnelsens mål er å skape nærhet mellom evangeliet og det folk som lytter. 
Få har gjennom historien maktet dette som de store evangelistene. Kanskje er det rett å si at 
Ludvig Karlsen og evangeliesentrenes forkynnelse i dag er et eksempel på den folkelige og 
hverdagslige forkynnelse som treffer en målgruppe med overbevisning og livsforvandling 
som resultat. 

Kreativ og aktuell forkynnelse er også i tråd med Jesu forkynnelse og eksempel: Jesus 
talte - eller samtalte - usedvanlig tydelig inn i det enkelte menneskes situasjon. Det beste 
eksempel er kanskje kvinnen ved brønnen og hans tale om levende vann.13 Jesus startet ikke 
samtalen med spørsmål om teologi eller vannsymbolikk i Jesajaboken. Heller ikke kritiserte 
han tidens umoral. Han startet med et spørsmål som relaterte til kvinnens nærmeste behov.  

Talene i Johannes evangeliet synes både tematisk og tidsmessig å være tilpasset de 
jødiske festene. Det tyder på en bevisst kontekstualisering til den faktiske situasjonen. Se 
mannatekstene som benyttes i påsken, 14 vann- og  lystekstene ved tiden for løvhyttefesten,15 
og hyrdetekstene ved tempelinnvielsesfesten16 
 

                                                 
13 Johs.4:3ff 
14 Johs. 6:1ff og 22ff 
15 Johs.7:1ff, 37ff, 8:12ff og 9:1ff 
16 Johs.10:1ff, 22ff 
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Kreativitet som vår tids utfordring  
Temaet er en stående utfordring til dagens forkynnelse. Vår tids krise i forkynnelsen er 

først og fremst manglende nærhet til den forsamling vi henvender oss til. Hvis verken 
predikanten eller prekenens tema berører folks faktiske liv, er krisen et faktum. Manglende 
kreativitet er årsaken. Det skyldes som regel at forkynneren – ofte i likhet med forsamlingene 
–  ikke lenger har kontakt med pulsslaget hos vanlige mennesker.  

Hvordan skal vi makte å formidle Ordets og evangeliets evige sannhet slik at dagens 
mennesker opplever budskapet som nært og sant? Hvordan møte det enkelte menneske med 
en livsvev som er troverdig, varm og relevant? Mye av svaret er at vi er halt avhengig av Den 
Hellige Ånds dynamiske, visjonære og tidsaktuelle ledelse. Vi tror Ånden er spesialist på å 
legge strategisk riktige planer for det enkelte sted og den enkelte målgruppe. Derfor er det så 
viktig å høre hva Ånden sier til menigheten.17 Dessuten vet vi at Guds Ord alltid er like 
relevant for mennesker til alle tider og under alle forhold. Vår utfordring er derfor å formidle 
budskapet på en rett måte. Nærhet til menneskers hverdag er en av nøklene. 
 
Dans og drama som metode i dagens formidling 
Vi vil mene at konkrete metoder egentlig er underordnet, men la oss nevne noen former som 
anses som kreativ forkynnelse i dag. Dans og drama har fått innpass i mange sammenhenger. 
Også i pinsebevegelsen brukes disse metodene, selv om det er under tvil og fortsatt skaper 
diskusjon. Men metodene er gjerne begrenset til ungdomsmøter og utadrettet evangelisering. 
Mange spør om slike metoder også kan benyttes i gudstjenester og møter i Guds menighet.  

Kanskje kan vi stille spørsmålet annerledes: Er ikke enhver gudstjeneste og møte en 
avspeiling av historiens største drama, Jesu død og oppstandelse? I mange liturgiske kirker er 
dette et viktig moment i deres forståelse og bruk av bilder og metoder. Kanskje er det det 
samme, om enn på en annen måte, som kommer til uttrykk i karismatiske menigheter 
gjennom kraftfulle og livfulle vekkelsesmøter? Det er mange som mener at de beste 
evangelistene gjennom tidene også ville gjort det godt som skuespillere. Hvordan skal vi 
forstå Svein Tindberg og forestillingene fra Markus evangelium, og nå Apostlenes 
Gjerninger? Er det skuespilleren Tindberg som gjennom sin dramatiske kraft skaper den 
oppmerksomhet og overbevisning som vi alle kjenner, er det Ordets iboende kraft, eller er det 
kombinasjonen av begge deler? 

I prinsippet vil jeg mene at både dans og drama er aktuelle og mulige metoder også i 
gudstjenester og møter, men de er neppe tjenlige i dagens tradisjonelle norske møte- og 
gudstjenesteform. I den gammeltestamentlige gudstjeneste vet vi at bruken av dans, trommer 
og opptog var utbredt. Innslag av drama og mystikk fantes også i den nytestamentlige 
gudstjeneste. De fleste vil forstå nattverden som en type drama, hva enten man legger vekt på 
nattverden som minnemåltidet eller realpresensen i nattverden. Drama, kultur og kunst er en 
del av den 1. trosartikkel. Disse elementene kan vi inkludere med stor frimodighet. Samtidig 
skal alle elementer som hentes fra den rådende kulturen også prøves kritisk mot verdier og 
normer i Guds rike.  

                                                 
17 Åpenb.2:7,11,17,29, 3:6,13 og 22 
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Kanskje har de tradisjonelle vekkelsesmiljøer med vekt på Ordets forkynnelse alene, 
kommet noe i klemme i vår tid. På den ene siden synes den dynamiske og karismatiske 
kristendomstypen å ha noe av tidens trend, engasjement og følelser, på sin side. Og på den 
andre siden synes den kontemplative og liturgisk-dramatiske kristendomstypen å ha trekk i 
tiden på sin side, så som estetikk og mystikk. I dag ser vi en tendens til konvertering til 
trosmenigheter på den ene siden og til Den Katolske og den Ortodokse kirke på den andre 
siden. 

Vi vil mene at dans og drama på en særlig måte er aktuelle som metoder i pre-
evangelisering. Slike metoder kan åpne mennesker for aktuelle religiøse spørsmål. Siden kan 
forkynnelsen formidle selve budskapet. Selv om det kan forekomme, er det sjelden at dans og 
drama er bærere av selve budskapet. Dels fordi poenget er å illustrere eller karikere, og dels 
fordi metodene oftest er ordløse. Dans og drama er derimot oppmerksomhetsskapende. Pastor 
Bill Hybels i Willow Creek Community Church, som benytter drama hver søndag i sine 
Seekers Services, understreker at drama er utilstrekkelig uten etterfølgende forkynnelse.18  
 
Fortellingen som metode i dagens forkynnelse 
Kreativitet dreier seg egentlig om noe mer enn å finne nye metoder. Det dreier seg om å finne 
tilbake til enkle grep innen forkynnelsen. Fortellingen som metode er et slikt enkelt grep. Og 
det er bibelsk. Det er få steder i verdenslitteraturen det finnes så mange klassiske og gode 
fortellinger som i de bibelske skrifter. Vi må huske at budskapsformidling hele veien dreier 
seg om mennesker, ikke om dogmer. Og hvert enkelt menneske har sin historie. 

Lignelsene er fulle av slike narrative elementer. Særlig hos Lukas er ofte lignelsen en 
omfattende fortelling. Sml. Den barmhjertige Samaritan,19 og de mange fortellingene hos 
Lukas i kapitlene 15-18. Forkynnelsen kan med fordel la dogmatikken komme i bakgrunnen. 
Det er bedre å finne frem personlighetene.  

Homiletikeren Haddon W. Robinson minner om at nåde ikke befinner seg på et kaldt 
lager i himmelen, men i menneskers hverdag, der nåden oppleves i konkrete situasjoner når 
noen gir og andre mottar nåde. Videre oppfordrer Robinson til å bruke dialogen: ”Legg ord i 
munnen på mennesker du forteller om. Bruk fantasien”. Fortellingen kommuniserer best ved 
hjelp av fantasien. Men fantasien må avspeile troens innsikt hos forkynneren. Robinsom 
spissformulerer det og sier: ”Fantasien er fortolkningens halvbror”. Han forklarer: Tekstens 
innhold sier hva teksten betyr. Selv om fantasien tar oss et stykke ut over tekstens fakta, er 
den hele tiden relatert og knyttet til teksten. 20 

Nettopp når vi setter fortellingen og mennesket i sentrum, blir inkarnasjonsteologien i 
forkynnelsen tydelig. Ofte er vi dårlige til å formidle troen til levende mennesker. Men det 
mest kreative vi kan gjøre for homo sapiens er å formidle det sant menneskelige. Det er den 
kreativitet som gjør oss nærværende i vårt eget liv, og dermed også i andres liv. Det er den 
kreativitet vi alltid må søke først. 
 

                                                 
18 Sml. det norske Willow Creek miljøet med kontorbase i Drammen. 
19 Luk.10:25ff 
20 Robinson, H.W., Biblical Preaching, Baker Book House, Grand Rapids, 1987, p. 148. 
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Tekstutleggelse som nærværende forkynnelse 
Målet med en tekstutleggende forkynnelse må være å gjøre teksten og budskapet levende for 
målgruppen. Dette kan gjøres ved såkalt expository preaching, oftest forstått som en lett 
parafraserende og tekstutleggende gjenfortelling av teksten på en slik måte at tidsgapet 
mellom den gang og nå er opphevet. Men det kan også gjøres ved å fokusere tema og innhold 
ut fra et tidsaktuelt tema som samsvarer med tekstens sentrum.  

Men vi bommer ofte på folks hverdag ved at vi stopper ved tekstens eksegetiske tema, 
i stedet for å lete frem tekstens homiletiske tema.21 Hele forkynnelsen blir ofte et forgjeves 
forsøk på å hente hele forsamlingen tilbake til Moses, Jesus eller Paulus’ tid. Det er tungt 
arbeid. Det er typisk undervisning, ikke forkynnelse. Som forkynnere blir vi fraværende i 
tilhørernes liv! 

Andre ganger forsøker vi som forkynnere å løfte hele forsamlingen inn i himmelen. Vi 
taler med patos og begeistring om Guds rike, som om himmelen allerede var tilhørernes 
hverdag. Problemet er at folket ennå ikke lever i himmelen. Deres hverdag er full av 
problemer og skuffelser. Det samme skjer når lovsangsgrupper forsøker å løfte hele 
forsamlinger inn i himmelen. Alle som vil være åndelige, må løfte hender og hengi seg i 
lovsangen. Det er også tungt arbeid. Særlig vanskelig er det å få med seg alle som sliter med å 
overleve i hverdagen.  

Andre ganger igjen beveger vi forkynnere oss inn i den fullkomne verden med hensyn 
til livsstil og etikk. Men vår tids mennesker lever ikke i bergprekenens idealverden. Heller 
ikke våre forsamlinger lever der. Egentlig kjenner jeg heller ingen forkynnere som lever der. 
Da kan forkynnelsen bli skivebom for vanlige mennesker. I stedet må vi ta utgangspunkt der 
folk faktisk befinner seg. Hvis ikke er vi fraværende i deres liv, og kanskje også i vårt eget.  

La meg føye til, for ikke å bli misforstått: Vi trenger mer av både bibelutleggende 
forkynnelse, himmelforkynnelse og etisk veiledning i vår tid. Men målet må like fullt være at 
forkynnelsen treffer tilhørerne hjemme. 
 
Om å se kritisk på vår egen forkynnertradisjon. 
Den evangelikale teologen Os Guinness, hevder at den evangelikale verden for en stor del er 
en anti-intellektualistisk, anti-kulturell og anti-verdslig bevegelse. Slik var det ikke da 
puritanerne tok ledelsen i utforming av uavhengighetserlæringen og oppbyggingen av 
Amerika på 1700 tallet. Men vekkelsesbevegelsene på 18 og 19 hundre tallet har skilt det 
åndelige fra det verdslige, det kulturelle fra det teologiske og det menneskelige fra det 
guddommelige, hevder Guinness.22  

Også ved inngangen til det 21. århundre sitter vekkelsens barnebarn mange steder fast 
i en platonsk misforståelse, der verden seiler sin egen sjø. Den skal så likevel gå under. Vi 
satser på det åndelige. Så er vi fraværende i kulturdebatten, i den intellektuelle verden og ofte 
også i folks faktiske liv.  

                                                 
21 Se Robinson, H., Biblical Preaching, pp. 77-99. Med det homiletiske tema tenker vi på en aktuell overskrift fra 

dagens verden, men som tematisk er tro mot budskapet i teksten. For å finne det homiletiske tema må vi først ha 

funnet og formulert tekstens eksegetiske tema.  
22 Guinness, O., Fit Bodies and Fat Minds, Baker Books, 1994 , p.18 
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Skal vår kirkelige strategi bare være ”den kjempende kirke”, der alle kulturytringer 
blir åndskamp? Ofte får vi da en tilsvarende defensiv holdning i forkynnelse og fremferd. La 
meg ta et eksempel fra Kristiansand sist sommer: Under Quart-festivalen ble kristne fra 
forskjellige menigheter eksponert på fjernsyn mens de ba og kjempet mot rockesangeren og 
Satantilbederen Manson og ondskapens åndehær. Hva kommuniserer vi til dagens 
ungdomsgenerasjon i sin alminnelighet og til de mange kristne ungdommer i særdeleshet? Det 
er også mange av disse som lytter til moderne musikk Jeg tror at vi står i en åndskamp. Men 
skal vi velge salt-metoden og være aktivt til stede i verden, eller skal vi stille oss utenfor og 
bekjempe den kultur og de mennesker som vi forsøker å vinne? Hva formidler vi i en slik 
situasjon?  

Vår strategi i forhold til tidens strømninger er ikke å tilpasse oss verden. Vi vil heller 
ikke isolere oss og stenge oss ute fra verden. Vi vil heller ikke klynge oss til historien og 
holde fast på det forgangne i betydningen fryse fast forrige århundres kirkevariant, a la ”hvis 
King James var god nok for Jesus, så er den god nok også i dag!” Men konfrontasjon og 
åndskamptenkningen står sterkt i vekkelsestradisjonen. Faren er at vi binder kirken opp til en 
bestemt kulturoppfatning. Mange av oss vil mene at for eksempel Moral Majority bevegelsen 
i USA har gjort det. Skal vi ikke heller satse på den nærværende og misjonerende kirke som 
påvirker både ved ord, holdning og handling? 23 
 
Vi trenger en offensiv og kulturkritisk forkynnelse 

I en misjonerende kirke kan vi ikke slå oss til ro med en defensiv forkynnelse, hva 
enten den består i å forsvare en status quo i kirken eller den består i å angripe kulturen 
omkring oss. Kreativitet forutsetter en offensiv holdning til den tid vi lever i. Med offensiv 
forkynnelse tenker vi  på en holdning som dels er åpen for nye utfordringer i samfunnet, og 
som dels er kritisk til nye trender i dagens samfunn. 

Selve temaet kreativitet i forkynnelsen bør betraktes med et kritisk blikk. Tematikken 
er en del av tidens trend: Alt som er nytt, det fleksible, tilpassede, det innovative og det 
markedstilpassede er i fokus i vår tid. Dersom dette hensyn ukritisk settes i forkynnelsens 
fokus, vil kreativiteten raskt komme i konflikt med budskapets egenart. Uten denne kritiske 
holdning til den evangelikale tradisjon, kan vi selv havne i moderniteten. Det er manglende 
distanse til markedstilpasningen og en ukritisk bruk av moderne metoder i amerikansk 
evangelikal tradisjon som ligger bak professor Ed Rommens konvertering fra Evangelical 
Free Church, Misjonsforbundets søsterkirke i USA, til den amerikanske Ortodokse kirke. 
Sml. også Os Guinness’ kritikk av megachurch bevegelsen, inklusiv Willow Creek 
Community Church.24 Det er den lokale menighets lokale lederskap som, sammen med det 
regionale eller nasjonale lederskap,  har hovedansvaret for at kreativitet ikke går på 
bekostning av sannhet og budskapets innhold. 

                                                 
23 Sml. Richrad Niebuhrs bok fra femti-tallet Christ and Culture, som skisserte opp fem holdninger mellom 

kirken og kulturen: Se Jimmy Long, Generating hope, Intervarsity Press, Grand Rapids, 1997. pp 19-34, som 

gjengir disse holdninger på følgende måte: 1. Den tilpasningsdyktige kirke, 2. Den beskyttede kirke, 3. Den 

uforanderlige kirke, 4. Den kjempende kirke og 5. Den misjonerende kirke.  
24 Guinness, O., Dining with the Devil, Baker House, 1993. pp. 14 and 38 
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Samtidig er det kreativitetens oppgave å knytte an til nettopp den tid og de trender som 
det moderne menneske kjenner. Oppgaven er å sette et engasjert, ansvarlig og tankekritisk 
perspektiv på folks holdninger, livsstil og religiøse tro, eller mangel på tro, samtidig som 
evangeliet lyder klart. Guds kjærlighet må presenteres i relieff til selvopptatthet og tidens 
mangel på relasjoner. Det skjer når mennesket hele tiden opplever seg respektert, elsket og 
ivaretatt, uansett hvor ugudelig, sekulær eller vanhellig kulturen måtte være. Vi er kalt til å 
møte mennesker slik Jesus møtte mennesker. Også forkynnere er kalt til å formidle 
inkarnasjonsteologi. Det er ikke forbeholdt diakonien alene. Våre ord fra talestolene skal, 
sammen med vårt liv og våre gjerninger, åpne for varme relasjoner og derigjennom åpne for 
Guds kraft til frelse for syndere av alle slag.  

 La meg ta et eksempel på det tankekritiske perspektiv: Vi skal med frimodighet 
bekjempe relativismen. Det er et filosofisk utsagn som påstår at det ikke finnes noen absolutt 
sannhet. Den fratar oss som forkynnere autoritet når vi formidler Skriftens budskap om Jesus 
som veien i bestemt form entall. I tråd med tidens postmoderne tankegang setter relativismen 
alle budskap på linje og lar hver enkelt av oss få ha sin sannhet i fred. ”Skriftens klare ord” 
har ikke lenger noen vekt som argument i samfunnsdebatten.25 Relativisme som et filosofisk 
utsagn kan vi trygt kritisere som selvmotsigende i og med at det fremsettes som et dogme, 
samtidig som dogmets innhold fastslår at dogmer ikke finnes. 

Men det er lite gjennomtenkt og til dels galt når vi kritiserer pluralismen i samme 
åndedrag. Pluralisme og relativisme er knyttet sammen, men det er to forskjellige konsepter. 
Pluralisme kan innebære relativisme, men behøver det ikke. Pluralisme er hovedsakelig en 
sosial størrelse, mens relativisme er et filosofisk dogme26. Pluralismen er et faktum vi kan like 
eller ikke like, men det er knyttet til mangfoldet i interessegrupper, etnisitet og forskjellige 
religioner eller konfesjoner.  

I en norsk statskirketradisjon med det opplyste enevelde som historisk bakgrunn, har 
pluralismen ofte vært sett på som en fiende. Mange religiøse vekkelsesbevegelser og nye 
konfesjoner har opplevet motstand og til dels forfølgelse, også gjennom norsk kirkehistorie. 
Men sett i et større perspektiv har reformasjonen på 1500 tallet, og svært mye av moderne 
misjon i dag, pluralismen å takke for at det ble plass for evangeliets forkynnelse inn i en ny 
tid og en ny situasjon. Ingen av oss ser deler av den muslimske verdens ensrettethet som noe 
ideal. Pluralisme, åpenhet og respekt for andre mennesker er et gode. Men relativisme som 
filosofisk dogme er anti-bibelsk i sitt utgangspunkt.  

La meg oppsummere: Kreativ forkynnelse er en stor utfordring. Den står i tråd med 
Skriften og vekkelseshistoriens store forkynnere. Dans og drama er aktuelle metoder, spesielt 
som det vi kan kalle forberedende forkynnelse. Den største utfordring er å benytte fortellingen 
som middel til å formidle Guds nåde inn i vanlige menneskers liv. En fornyelse av det 
narrative og kulturelle element i forkynnelsen må kombineres med et kritisk perspektiv på 
dagens forkynnelse og dem moderne kultur vi er en del av. 
 

                                                 
25 Journalist Emil Otto Syvertsen på debattmøte i kirkeakademiet i Kristiansand, den 7. februar 2000 
26 Riktignok finnes det en filosofisk term som kalles pluralisme, motsatt filosofisk monisme. Bertrand Russell 

hevdet en pluralistisme i betydning et filosofisk dogme, men vanligvis benyttes pluralisme om en sosial størrelse. 

Se fremstilling i Guinness, O., Fit bodies and fat minds, p.50 
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Avslutning. 
All sann forkynnelse tar sikte på at mennesker skal bli frelst. Personlig tro og 

omvendelse er veien inn i Guds rike. Gud frelser oss av bare nåde for Jesu skyld alene. Målet 
er at vi skal bli hele mennesker. Både i forhold til oss selv, våre medmennesker og i vårt 
forhold til Gud. Det skjer når forkynnelsen blir levende, guddommelige ord, som rammes oss 
i hjertet. Da blir vi ekte og hele mennesker. Det er sagt at å bli frelst er å bli mer menneske 
enn vi var før, mer lik det menneske Gud har skapt oss til å være. Målet er ikke å bli lik andre 
helter og helgener fra fortid eller nåtid. Ingen av oss skal bli lik en mor Teresa, en Frans av 
Assissi, en Ludvik Hope, eller en Frank Mangs. Da blir vi kopier! Det er ikke godt nok. Ikke 
noe er mer kreativt enn å bli en original, slik Gud ”designet” oss, en original i Kristus. Da er 
vi ekte, troverdige, nærværende mennesker. Også i vår forkynnelse. Først da kan vi i ord og 
gjerning formidle evangeliet  med troverdighet til mennesker i et nytt årtusen.  
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Forkynnelse og misjons- forsamlingsarbeid 
 

av Odd Åge Ågedal 
 

Hvilken sammenheng er det mellom forkynnelse og misjons- og forsamlingsarbeid? Svaret vi 
gir, vil prege vårt arbeid i Guds rike. 
Tre-klangen 
Med forkynnelse mener jeg utleggelse og anvendelse av Guds ord i skrift,  tale og sang. 
Jeg vil samle temaet under tre F-er: 

• FORKYNNELSEN 
• FORSAMLINGEN  
• FOLKESLAGENE 

De er som tre strenger på et instrument. Når de stemmes opp og spilles på, da klinger det! For 
en rikdom og lykke å få være gjenstand for denne klangen, og selv få være med å slå på 
strengene! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livets ord i Dødsdalen 
Synden og døden har trengt inn i verden og ødelagt alt og alle. Den har gjort oss skyldige for 
Gud og døden har tatt fra oss livet. Blir vi ikke frelst, blir vi værende i døden og synden til 
evig tid. Det er så merkelig å være i rommet til en som er død. Det er ingen reaksjon eller 
respons å få fra den døde. Han kan ikke røre så mye som en finger til innsats selv om kongen 
selv ber ham om en tjeneste. Står vi ved en fjellvegg og roper, får vi ekkoet tilbake. Roper vi 
til den døde, hører vi bare tausheten.  

Profeten Esekiel fikk i et syn se en dal full av helt tørre dødningeben. Mens profeten talte 
Herrens ord til benene, skjedde underet: ”Det ble en larm, og bena nærmet seg hverandre…” 
Esekiel ba så Ånden komme og blåse på bena. Resultatet ble en stor hær som stod på sine 
føtter - levende. På denne måten ble profeten vitne til at dødsdalen ble full av liv, og det 
skjedde ved Herrens ord og Herrens Ånd.  

Esek. 37 
Verden er egentlig som en dal full av dødningeben. Døden har trengt igjennom til alle 

mennesker. Bare Herrens ord og Ånd kan skape liv. Det eneste håp i dødsdalen er derfor 
Herrens ord og Ånd. Vi er kalt til å rope ut Herrens ord over alt i denne verdens dødsdal.  

Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød og deres fortjeneste for det 
som ikke kan mette? Hør på meg! Så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede 
seg ved de fete retter.  Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. 
Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse. 
Jes 55:2f 

Forkynnelsen 



   55 

Uttrykket ”Livets ord” (Fil 2,16) betyr det ord som bringer og gir liv der hvor døden rår. 
Det er en veldig kraft i forkynnelsen av Guds ord. Den kan gjøre ånden vår levende så vi 
kommuniserer med Gud og tjener Ham. Den oppholder det åndelige livet og får det til å 
vokse. 

Dette skal vi få regne med hver gang vi stiller oss fram med Guds ord for å forkynne. 
 

Falsk forkynnelse 
Vi skal huske på at også den falske forkynnelsen har en kraft i seg. Derfor er den farlig, og vi 
advares mot å la oss påvirke. ”Hør ikke på dem”, advarer Herren oss. Se Jer 23,16. Slipper vi  
dem til i våre forsamlinger, vil mange kunne bli ført vill. Den kan skape stor begeistring og 
føre oss inn i en behagelig religiøs rus, men resultatet kan lett bli forførelse. 

Hva er det spesielle med den bibelske forkynnelse? 
For det første: Den leder oss til erkjennelse av synd og kaller oss til omvendelse og 

oppgjør med Gud 
For det andre: Den leder oss til erkjennelse av Jesus som eneste redning og kaller oss til å 

ta vår tilflukt til ham og til å tjene ham.  
Måten det ofte forkynnes om kjærlighet og omvendelse i vår tid, er skremmende. 

Kjærligheten rives løs fra de ti bud og omvendelsens nødvendighet oversees. 
 

Balanse 
Det kan lett bli en ubalanse i forkynnelsen vår. Det kan gjelde den enkelte forkynner så vel 
som forsamlingen/ foreningen.  

La oss tenke oss et julebrev til en misjonsforening fra en misjonærfamilie. Hva om det 
aller meste av brevet dreier seg om egne barn, naturen og folkelivet? Til slutt kommer et par 
korte setninger om Guds rike… Brevet kan være godt skrevet, men foreningsmedlemmene 
føler at noe viktig mangler. Det passer likesom ikke til en misjonsforening. 

Vi er kalt til å forkynne lov og evangelium, synd og nåde. Dette står ikke i motsetning til 
å forkynne Ordet. ”Hele  Skriften er inspirert av Gud og nyttig til…” (2 Tim 3,16)  Vi er kalt 
til å forkynne hele Guds råd og til ikke å holde noe tilbake. (Ap.gj 20,27) Noen ganger kan vi 
stå i fare for å fortrenge og overse viktige sier i Guds ord fordi vi blir så opptatt av å forkynne 
lov og evangelium. Vi glemmer lett at alt Guds ord er lov og evangelium, også det som står 
om misjon og forsamling.  

Om vi forsøkte å sette opp en ”årsoppgave” for en forsamling med hensyn til 
forkynnelsen, hva ville resultatet bli? 

 
Balansen i Efeserbrevet 
Vi vil nå se litt på Efeserbrevet. Det består av seks kapitler som utgjør ett brev. Det er en 
selvfølge at Paulus ville at hele brevet skulle leses av alle i menigheten. Han ville at hvert vers 
skulle forståes i lys av helheten. Det er utenkelig at Paulus skulle begynne brevet slik:  ”Les 
spesielt de to første kapitlene. De andre fire er ikke så viktige.” 

Muligheten til å lese og forkynne hele brev og bøker i Bibelen for samme forsamling 
opplevde jeg veldig berikende i Trondheim. På eldretreffene gikk vi gjennom Salmenes bok, 
og vi kom til Salme 78 i løpet av seks år. På torsdagskveldene gjennomgikk vi hele skrift. 
Johannes Åpenbaring brukte vi ett og et halvt år på å gjennomgå. 
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Misjonskapitlet 
I kap 3 i Efeserbrevet finner vi disse versene:  

 At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i 
Kristus Jesus ved evangeliet... Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde 
gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, 

Mange av oss har nok opplevd å bli grepet og kalt gjennom disse versene. Da 
forkynneren sto på talerstolen, skjedde noe med oss. Budskapet tok tak i oss og la ned i oss en 
hellig visjon.  

• Vi så inn i Jesu misjonshjerte 
• Vi så de unådde folkeslagene…  
• Vi så Paulus ivrig opptatt med å forkynne…  
• Vi så også for oss våre egne utsendinger på vei ut med livets ord. 
• Vi kjente en byrde av skyld til de unådde...   

Vi var likesom plassert midt i et kraftfelt. Da vi til slutt i møtet stemte i: ”Din rikssak 
Jesus være skal, min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med…” 
var det som det innerste i oss fikk utløsning. På veien hjem var vi på nytt innvidde til å gå og 
til å sende. Vi reiste hjem fra møtet bundet til et kall og til en tjeneste: Dette vil jeg være med 
på - dette vil jeg prioritere.  

Denne forkynnelse og opplevelse må vi ikke miste eller fortrenge. Den hører med og gir 
dyrebare opplevelser både som enkeltpersoner og som forsamling. Den gir oss en 
fellesopplevelse som binder oss til hverandre, til Kristus og til folkeslagene. Noen ganger 
savner jeg denne dimensjonen i møtet. 

 
Forsamlingskapitlet 
Likesom folkeslagene og misjon er en visjon, er også forsamlingen det. I kap 4 i Efeserbrevet 
skriver Paulus om forsamlingen. Han var sterkt opptatt av at den skulle fungere godt i Efesus. 
Han visste hvor viktig den var for hver enkelt troende og for byen. Fylt av omsorg og 
kjærlighet skriver han om forsamlingslivet.  
 
En forkynners funksjon 
Vi tar med versene 11-15 fra Ef 4: 

Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen 
til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til 
oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og 
i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi 
ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms 
vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Sannheten tro i 
kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus.  
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Å få se på forkynnelsen i lys av dette avsnittet, betyr veldig mye for meg. Gjennom 

forkynnelsen skal de hellige sette i stand til en tjenestegjerning både i og utenfor 
forsamlingen. 

Jeg må tenke på all velsignelse jeg har fått gjennom forsamlingen av de troende. Hva og 
hvor hadde jeg vært uten en tilhørighet til en forsamling? Jeg våger ikke å tenke tanken.  Mitt 
misjonærliv ville vært utenkelig uten forsamlingen. Hvor møtte jeg misjonskallet? Hvor fikk 
det næring? Kallet levde i forsamlingen og jeg ble smittet direkte og indirekte. Direkte ved at 
jeg selv var på møte, indirekte gjennom mennesker som levde i forsamlingen. Hvem ba og 
ofret penger til lønn? Hvem laget til avskjeds– og velkomstfest for oss? Mitt misjonærliv og 
mitt kristenliv er utenkelig uten forsamlingen. Min rikdom er at jeg har følt en tilhørighet. Det 
har kostet tid og prioriteringer, men uttellingen har vært mye større enn prisen. 

 
Forsamlings-visjonen 
Gjennom forkynnelse har jeg hatt store og sterke opplevelser av det vi kan kalle forsamlings-
visjonen. Den levde på bedehuset hjemme. Den ble muligens ikke satt navn på så ofte, men vi 
kunne merke den i praksis. Visjonen brant i de troende, men ikke like sterkt i alle. De var seg 
bevisste å være søsken og å tilhøre både Jesus og hverandre.  

I Etiopia var jeg direkte engasjert i forsamlingsarbeid. Det var i den tiden jeg mer og mer 
fikk øynene opp for hva en forsamling er og betyr. Jeg ledet et program som vi kalte CMP 
(Congregational Maturity Program). Målet var sterke og modne forsamlinger. Vi så hvor 
viktig det var å bygge og styrke forsamlingene i vekkelsesområdene så de ikke skulle bli et 
offer for svermeri og falsk forkynnelse. Vi lærte oss å se på hver forsamling som en ressurs i 
Guds rike. Det er umulig å forstå vekkelsen og arbeidet i Etiopia, uten vi ser det i lys av et 
bevisst og målrettet forsamlingsarbeid. 

Apostler 
     og 
Profeter 

 
Evangelister    Lærere    Hyrder 

De hellige  
settes i stand til  
tjenestegjerning 
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Tiden i Trondheim har styrket min visjon om forsamlingene. Hva hadde jeg og min 
familie vært uten Betania? Det tok tid og krefter å være med, men hva ville jeg brukt kreftene 
på i stedet som skulle hatt større betydning? Jeg ser på forsamlingsarbeid som en stor 
oppgave,  og jeg vil også selv være en del av det.  

Jeg ville være meget betenkt med å knytte familien min opp til et menighetsarbeid i Den 
norsk kirke og la det være min åndelige heim. Det er viktig å tenke langsiktig. 

I februar 1998 var jeg på en Willow Creek konferanse i Gøteborg. Der hørte jeg Bill 
Hybels for første gang og kjente hvordan kallet tok tak i meg. Jeg ble igjen fylt av en sterk 
visjon og kjente kallet til å bygge forsamlinger: Om jeg kunne få være med! 

Illustrasjonen nedenfor viser oss noe av innholdet i Efeserbrevet. Hva vil skje med vårt 
arbeid om vi velger å helt eller delvis overse det som står i disse to kapitlene?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Automatikk 
Noen ganger sier vi noe slikt som dette: ”Bare Jesus blir forkynt sterkt, så kommer alle de 
andre tingene av seg selv. Misjon og penger, forsamling og tjeneste kommer som en naturlig 
frukt av en klar forkynnelse av synd og nåde. Blir vi bare grepet av Kristus, blir vi gode 
misjons- og forsamlingsvenner.” 

Er dette riktig? 
Både ja og nei. 
Er det slik at disse ting kommer automatisk, hvorfor skrev Paulus om dem? Hvorfor alle 

formaningene med hensyn til misjon? Hvorfor alle råd og veiledning til menighetene? Er det 
nødvendig? Paulus var også opptatt av å informere om hvordan han selv hadde det og hva han 
gjorde. (Ef 6,21) Hvorfor?  

Det er en fylde av innhold i bøkene i Bibelen, og Efeserbrevet er i så måte ikke noe 
unntak.  

Vi kan dele innholdet i to hoveddeler:  
Kap 1-3: Det vi eier i Kristus 
Kap 4-6: Det vi er kalt til å gjøre for Kristus 

Forsamlingen
Kap 4

Folkeslagene
Kap 3
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I overgangen mellom disse to hovedavsnitt bruker han uttrykket  ”å vandre verdig”. Med 
uttrykket understreker han betydningen av å innrette våre liv slik at det blir balanse mellom 
det vi tror på og levemåte vår  - mellom lære og liv. Vi går ikke med vinterklær om 
sommeren. Det passer ikke. Det er også en livsstil som ikke passer for Guds folk. 
 
Villigheten og kraften til å tjene Kristus, den får vi gjennom erkjennelsen av hva vi eier i 
Jesus. Veiledningen til hva slags gjerninger og tjeneste Jesus vil vi skal gjøre, det får vi  
gjennom formaningene. 
 
Møtesteder 
Det er lærerikt å følge Jesus og disiplene den siste tiden de var sammen her på jord. Da Jesus 
fortalte at han snart skulle forlate dem, ble de fylt med uro og sorg. Alle planer for fremtiden 
gikk da i stykker for dem. Jesus begynte en undervisningsprosess for å forberede dem på 
avskjeden og den nye situasjonen. Flere ganger og på flere steder møtte han dem for å tale 
med dem om det som hører Guds rike til. 

Allerede før din død hadde Jeus avtalt med disiplene å møte dem igjen på et fjell i 
Galilea. Hvorfor denne spesielle avtalen? Hadde det ikke vært nok for Jesus å møte dem i 
Jerusalem ved den åpne graven? Hvorfor er det en befaling i misjonsbefalingen? Kunne ikke 
Jesus bare avsluttet med setningen: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord!”  

Disiplene ville vel ha skjønt resten - at de skulle gå…  
Jesus vil at erkjennelsen av ham og kallet til å tjene ham skal lyde sammen. Begge skal 

forkynnes like sterkt.  
Misjonsbefalingen er svøpt i erkjennelse og tilbedelse.  

• Apostlene møtte opp på avtalt sted. 
• De møtte Jesus med tilbedelse. ”Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham.”  
• De hørte Jesu forkynnelse om seg selv: ”Meg er gitt all makt…” 
• De møtte Jesu kall til å gå... 

I Apgj 1 leser vi om Jesu avskjed med disiplene. Hvorfor valgte Jesus å bruke de siste 
minuttene her på jord til å formidle kallet til misjon? Var det ikke viktigere ting å tenke på i 
en slik avskjedsstund? Lukas forteller at de vendte glade tilbake til Jerusalem. Disiplene 
hadde vært gjennom en undervisningsbolk og skjønte nå hvorfor de skulle være igjen her på 
jord. De visste også at det var for deres og Guds rikes skyld Jesus nå forlot dem. Innsikt i 
Guds plan gav dem både glede og visjon. 

Jeg tror det er mange kristne som ikke forstår dette med innvielse. Vi forbinder det nok 
mest med misjonærinnvielser. Det er storsamlinger og viktige møter i Guds rike. Også vi som 
er forkynnere, trenger å være med også på slike. Det er noe som er i ubalanse hos oss om vi 
ikke ser herligheten i disse. Men innvielse hører ikke bare hjemme på slike storsamlinger. 
Ethvert møte skulle være en innvielse til Jesus. Ved slutten av møtet skulle det være et ja til 
fortsatt å tilhøre Jesus og til fortsatt å tjene ham. 

 
Bydeformen 
Jeg har ofte kjent på en merkelig frykt for å bruke bydeform også når Guds ord bruker det. Jeg 
har vært redd for å si: ”Omvend dere…” i bydeform. Da visste jeg at noen ville si: ”Skjønner 
ikke Odd-Åge at det er bare Gud som kan omvende oss? Omvendelse er noe Gud gir.”  
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Dette gjelder på flere områder i forkynnelsen min. Jeg har likesom hatt en innebygd 
motstand mot å bruke bydeform i frykt for at jeg skulle virke lovisk. Jeg er etter hvert blitt litt 
mer fri på dette området. Også jeg vet at ingen kan omvende seg selv. Gud må gi oss 
omvendelsens sinnelag. Men så lenge det står bydeform i Bibelen, har jeg frimodighet til selv 
å bruke det. Det blir galt om jeg ikke gjør det.  

 
Givertjenesten 
Paulus tar med veldig mange detaljer i brevene sine. Det er rikt å lese det han skriver om 
givertjenesten i brevet til Filipperne. 

Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg drog ut fra 
Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med 
meg at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Fil 4:15 

Han sier mye mer om givertjenesten i siste kapitlet. 
Vi har en oppgave å gjøre med hensyn til givertjenesten.  

Men nå har jeg mottatt alt og har overflod! Jeg har fullt opp etter at jeg har fått 
gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar 
imot og som er til behag for ham. (Fil 4:18) 

Legg merke til Paulus omtale av gaven. 
Har vi noe å lære? 
Det er så mye som blir berørt i brevene. Dette mangfoldet trenger også våre forsamlinger. 

Vi trenger ikke å be om unnskyldning for å sette fokus på forsamlingslivet når vi forkynner, 
men vi må passe på måten vi gjør det på - at ikke Kristus blir skjøvet til side. Forsamlingen 
må ikke bli et mål i seg selv. 

Jeg synes det er nyttig å sammenligne forsamlingen med en hage. Som hagen må stelles 
for at den skal trives og vokse, slik må også forsamlingen stelles. ”Jeg plantet, Apollos 
vannet, men Gud gav vekst.” 

 
Søn- og helligdager 
Hvilke holdninger til søn– og helligdager er vi som forkynner med å gi? Journalister har stor 
innflytelse på grunn av muligheten de har til å sette ting på dagsorden. Også vi som 
forkynnere har denne muligheten, som også er et stort ansvar. Vi gjør ikke med Herrens dag 
som vi vil uten at det over sikt får konsekvenser. Hver søndag kommer til oss som et kall. 
Dette må vi forkynne. Vi skal også være bevisste på hvor vi går for å høre Guds ord. Jeg vil 
ikke sløse bort dagen med tvilsom og tynn forkynnelse. Hva har mange av oss gjort med 
Langfredagen?  

Når vi har hørt uttrykket ”Den populære Stoltenberg” 1000 ganger, regner vi med at han 
er populær og det blir populært å støtte ham. På samme måten kan vi si noe godt om 
søndagen, givertjenesten og mange andre ting. Vi kan sette dem på dagsorden. 

 
Nærhet 
Det er veldig viktig med en nærhet til Jesus og til hverandre i vårt arbeide. Det gjelder i særlig 
grad vi som forkynnere og utsendingene våre på misjonsmarken. Vi har en lederfunksjon og 
skal være oss det bevisst. Jeg har vært på flere kretsmøter da jeg har savnet mange 
medarbeidere. Jeg opplever det sårt. Hvordan skal vi hjelpe hverandre til å skjønne dette med 
tilhørighet og nærhet? 
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Det er mange ting å ta fatt i. Vi har mye å lære om å drive misjon og om å være en 
forsamling. Vi må legge vinn på å lære om det selv og undervise andre. Det er derfor Paulus 
har skrevet om det.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristenlivet består av relasjoner.  
Som forkynnere skal vi hjelpe hverandre å leve i et rett forhold til Gud, Guds folk,  våre 
nærmeste, våre medmennesker, folkeslagene og skaperverket. 

 
Til ettertanke 
Tenk deg en forsamling  der alle er opptatt av å få/ kreve  uten selv å ville gi/ tjene 
Tenk deg en forsamling  der alle er opptatt av å bruke den nådegaven Herren har gitt dem i 
tjeneste for andre 
Tenk deg en forsamling  med de rette personer i de rette oppgaver 
Tenk deg en forsamling   

ledet av hyrder med hyrdegave    
undervist av lærere med læregave 
administrert av personer med styregave 
støttet av personer med hjelpegave 

Tenk deg en forsamling der all seg på seg selv som søsken og hverandres tjenere. 
Tenk på alle de velsignelsene du selv har fått fordi andre var villige til å bruke sin nådegave. 

 
Erkjennelse og praksis 
I Jakobs brev står det om forholdet mellom tro og gjerninger.  

Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. Jak 
1:22 For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger. 
Jak 2:26 

La oss ta med en konkret veiledning 

 Mine brødre! Dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må 
ikke samtidig gjøre forskjell på folk! Sett nå at det kommer inn i forsamlingen en 
mann med gullring på fingeren og i praktfulle klær, og at det også kommer inn en 
fattig mann i skitne klær, og så ser dere på ham i de praktfulle klærne og sier til 
ham: Sett deg her på en god plass! Men til den fattige: Du kan stå der, eller sett 
deg her ved fotskammelen min! Gjør dere ikke da forskjell blant dere selv? Er dere 
ikke da blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære brødre! Har ikke Gud 
utvalgt dem som er fattige i denne verden, til å være rike i troen og arvinger til det 
rike han har lovt dem som elsker ham? Men dere har vanæret den fattige. Er det 
ikke de rike som undertrykker dere, og er det ikke de som trekker dere for 
domstolene? Jak 2:1-6 

Gud 

Guds folk  

Familien 

Medmenneskene 
 

Folkeslagene 

Skaperverket 
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Det skal være harmoni  og samsvar mellom lære og liv også hva angår forsamlingslivet 

 

Hva er et møte? 
Det gikk utrolig lang tid før det gikk opp for meg hva et møte egentlig er. Enda har jeg ikke 
helt forstått det, men jeg aner at det er noe stort og viktig. Punktene nedenfor og den enkle 
illustrasjonstegningen har vært og er til stor hjelp for meg. 

 
Møte = kommunikasjon 

∗ Tid for å høre/ lære  

∗ Tid for å vekkes/ fornyes 

∗ Tid for å tjene 

∗ Tid for å trene 

∗ Tid for innvielse  
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Disse fem F-er (G-er) er tatt fra strategien til Willow Creek menigheten i Chicago i USA 
(Willow Creek Community Church)  

FRELSE GRACE

FREMGANG GROWTH

FELLESSKAP GROUP

FUNKSJON GIFTS

FORVALTERE GOOD

STEWARDSHIP

De fem F - er
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Profetenes domsord mot de fremmede 
folkeslagene 
- forsøk på en teologisk forståelse  

 

ved Sverre Bøe 
 

Blant de delene av det Gamle Testamente som gjerne blir lite lest i vår tid finnes det en rekke 
domsord mot Israels naboland. Teologene kaller dem gjerne for “folkeoraklene”,1 og i 
omfang utgjør disse domsordene kanskje så mye som 35-40 sider av vår Bibel. 

Slike “hvite felt” på kartet har alltid gjort meg nysgjerrig. Hva skjuler det seg her ? Vi 
skal på de neste sidene gløtte litt inn i denne delen av Bibelen, og forsøke å finne ut hva 
hensikten er med at de er blitt med i den Hellige Skrift. 

Jeremia blir i begynnelsen av boken som bærer hans navn kalt “en profet for folkene”, Jer 
1,5. Var det slik at Israels gamle profeter blandet seg inn i politikken ? Var de til og med 
engasjert i utenrikspolitikken ? Var de kongens rådgivere, religiøse forstå-seg-påere eller 
kanskje til og med magikere som skulle slynge ut domsord og forbannelser over Israels 
fiender ? Slike og flere forslag skal vi drøfte, med et visst sideblikk til påstander fra andre 
bibelforskere. 

 
Hva mener vi med “profetenes domsord mot fremmede folkeslag”? 
Det står mye av og om profetene i GT. I tillegg til de fire “store” og de 12 “små” profetene 
sine bøker, har vi en rekke fortellinger om deres gjerning i GTs historiske bøker, som 
Samuelsbøkene, Kongebøkene og Krønikebøkene. Domsordene mot de fremmede 
folkeslagene finner vi hovedsakelig i profetenes egne bøker,2 men fortellingene om profetene 
i de historiske bøkene hjelper oss på mange måter å se hvordan profetene virket inn i 
samfunnet ellers. Med “profetenes domsord mot de fremmede folkeslag”, eller 
“folkeoraklene” som de også kalles, forstår vi i vår sammenheng de avsnittene i profetbøkene 
i det Gamle Testamente som er rettet mot andre nasjoner enn profetenes hjemland Israel og 
Juda. 

I flere av profetbøkene er folkeoraklene samlet for seg selv, og det er tydeligst i de store 
profetbøkene: Jesaja 13-23, Jeremia 46-51og Esekiel 25-32.3 Ofte er profetbøkene organisert 
slik at vi først får en lengre del med domsord mot profetenes eget hjemland Israel eller Juda, 
så kommer domsordene over nabolandene, og så slutter bøkene med frelsesord rettet til 
Israel/Juda.4 Mange forskere mener at denne plasseringen også er en pekepinn om hvodan 
folkeoraklene skal forstås; de danner en overgang mellom domsordene mot profetens eget 
folk og frelsesordene i siste del av profetbøkene.5  

                                                 
1 En god oversikt over forskningshistorien frem til 1975 finnes hos Christensen 1975: 1-16.  
2 F.eks. Jes 13-23; Jer 46-51; Esek 25-32; Amos 1,1-2,16; Nahum; Jona; Obadja; Joel 3 og Sef 2-3. En mer 

omfattende og nøyaktig oppstilling av folkeoraklene finner en i Stuart 1987: 405-406. 
3 Bibelforskere drøfter intenst spørsmålet om disse delene av profetbøkene virkelig ble talt eller skrevet av de 

profetene som har gitt bøkene navn. De mest radikale mener at disse tekstene i sin helhet er føyet til bøkene 

senere (referert av bl.a. Holladay 1989: 312 og Christensen 1975: 2), mens et flertall mener at noe av stoffet har 

sitt opphav hos profetene selv, mens mye av stoffet er sekundært. Spørsmålet etter kriteriene for slik autenitsitet 
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Daniels bok handler i stor grad om andre folkeslag, men her er formen nokså forskjellig 
fra domsordene mot de fremmede folkeslag, ofte i form av tydninger av drømmer andre har 
hatt eller som visjoner profeten har hatt. Mange finner i det hele tatt Daniels bok og apoka-
lyptikken som en videreutvikling av folkeoraklene, noe som ikke minst viser seg i de tallrike 
skriftene fra jødedommen i den mellom-testamentlige tid.6 

Det er nokså tydelig at domsord rettet mot fremmede folkeslag ikke er begrenset til 
enkelte særlige profetskikkelser, eller til en avgrenset periode. Jer 28,8 fastslår at “de profeter 
som har vært før meg (Jeremia) og før deg (Hananja) fra gammel tid, de profeterte mot mange 
land og mot store riker om krig og ulykke og pest”. Dette gir oss inntrykk at av slike domsord 
har hørt til den gammeltestamentlige profeti gjennom store deler av dens historie som en 
integrert del av profetenes tjeneste. 

Spør vi hvilke land disse domsordene mot fremmede folkeslag retter seg mot får vi et 
variert bilde: Oftest rettes søkelyset mot de nærmeste nabolandene som Moab, Edom, Tyrus, 
Ammon og filistrene, men også fjernere stormakter som Egypt, Syria/Aram, Assyria og 
Babel/Kaldea er ofte i fokus. Alle disse folkene var i perioder i kontakt med Israel og Juda, og 
som regel talte profetene mot nettopp de landene som nettopp da berørte Israel eller Juda 
politisk og kulturelt. 

La oss først se på en typisk domstekst rettet mot et for Juda fremmed folkeslag, nemlig 
Babel, Jes 13,19-22: 

 
Og med Babel, rikenes smykke, kaldeernes stolte pryd,  
skal det gå som da Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra. 
Hun skal aldri mer reise seg igjen. Ingen skal bo der fra slekt til slekt.  
Ingen araber skal slå opp sitt telt der, og ingen gjeter la sin hjord hvile der. 
Men ørkenens dyr skal hvile der. Husene skal være fulle av ugler,   
strutser skal bo der, og raggete demoner skal hoppe omkring der. 
Ville hunder skal tute i dets forlatte borger, sjakaler i vellystens slott.  
Snart kommer hennes tid, og hennes dager blir ikke mange. 
 

                                                                                                                                                         
er særdeles interessant, men det vil føre for vidt å gå inn på det i denne artikkelen. Selv hører jeg til det 

mindretallet som tror at folkeoraklene i sin helhet går tilbake til profetene selv.  
4 Unntaket er Jeremia-boken, der domsordene mot de fremmede folkene kommer til slutt i boken. Men her viser 

det seg at den greske utgaven av Jeremia-boken (Septuaginta) har en annen organsiering av stoffet, slik at 

folkeoraklene kommer midt i boken, d.v.s. etter Jer 25,13, og i en annen innbyrdes rekkefølge. Også i omfang 

avviker den greske versjonen (kortere) fra den hebraiske (som vi har i våre bibler), og blant kritiske forskere 

regnes ofte den greske utgaven for mer opprinnelig enn den hebraiske, slik f.eks. Holladay 1989: 313. 

 
5 Block 1998: 3. 
6 Se f.eks. Christensen 1975: 283 og Rendtorff 1985: 123. 
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Dette avsnittet er typisk for profetenes folkeorakler i den forstand at det kommer som en 
kategorisk dom fra Herren presentert i enetale og med mange sterke bilder av lokale fohold.7 
Det er også typisk at kontrasten mellom samtidens velstand og den kommende dom gjøres 
maksimal, - skulle vi våge en enkel sammenligning med vår tid ville det være som om Gud 
annonserte at Paris eller New York innen kort tid skulle bli et øde sted uten andre beboere enn 
villhunder og ugler. I denne teksten beskrives dommen i futurum. Men folkeoraklene kan like 
gjerne beskrive dommen i fortid, som om den allerede var fullbyrdet, eller som en 
nåtidsbeskrivelse av et ruinert landskap. Noen ganger kommer domsordene i form av ve-rop 
eller domstrusler, andre ganger som en lik-klage eller sarkastisk spottevise.  

Det er i det hele tatt ikke en ensartet litterær form som særkjenner folkeoraklene. Det er 
snarere det at profetiene er rettet mot fremmede folk og makter med varsel om dom som gjør 
at vi kan skille ut domsordene mot de fremmede folkeslag som en egen gruppe av profetord i 
GT. Vi skal i det følgende ta opp spørsmålet om hvor denne profetiske virksomheten har hørt 
hjemme, hvem den henvendte seg til og hva årsakene kan være til at profetene også henvendte 
seg til fremmede folkeslag. 

 
Folkeoraklenes sted og opphav 

 
Teorier om domsordene som virkekraftige forbannelser 

 
Den første forklaringen på fenomenet “domsord over fremmede folkeslag” kommer fra 

religionshistorien. Religionshistorikerne leter gjerne etter folkeoraklenes utgangspunkt i 
klassiske kategorier av hvit og svart magi, velsignelser og forbannelser. Faktisk er det mange 
som mener at også Israels profeter vokste frem av denne rollen som er belagt i så mange andre 
folk og religioner. Domsordene mot de fremmede folkene skulle da være ment som 
virkekraftige forbannelser som Gud sender over disse folkene, ofte på bakgrunn av spå-
dommer av ulik art.8 

Det er særlig én skikkelse fra Bibelen som trekkes frem i denne sammenhengen, nemlig 
den gåtefulle personen Bileam, Beors sønn fra Petor i Mesopotamia, omtalt i 4 Mos 22-24 og 
31,8-16. Det er ikke helt lett å bli klok på hva slags person Bileam var. På den ene side ser 
han ut til å tale Herrens ord meget trofast og på tross av alle forventninger hos 
oppdragsgiveren, kong Balak av Moab. På den annen side omtales han i NT i kraftigst mulig 
negative ordelag.9 Det ser ut til at innholdet av det Bileam bar frem, bekreftes som Herrens 
ord, mens selve personen Bileam blir kraftig anklaget for sin fremgangsmåte, ikke minst i 
forlengelsen av de velsignelsene han måtte bære frem over Israel.  

                                                 
7 Det er et fellestrekk ved de fleste folkeoraklene at vi finner mye lokalkoloritt og mange stedsnavn, jfr. Holladay 

1989: 313. 
8 Jfr. Carroll 1986: 751-52. Clements 1980: 130 refererer disse synspunktene, bl.a. med henvisning til G. Fohrer 

og A. Bentzen. 

En moderert versjon av denne teorien kan arte seg slik: “The Israelites believed that words were effective at a 

distance, so that though Amos´s were of course not audible in Damascus or in Gaza, the Israelites who did hear 

them would assume that they would effectively reach their ultimate target,” Holladay 1995: 197. 
9 2 Pet 2,15 og Jud 11 omtaler ham som en falsk profet som gjorde penger på sin profetgave, og i Joh Åp 2,14 

sies det at han førte Israels folk på avveier. Det siktes da trolig spesielt til episoden som fortelles straks etter 
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For øvrig er det interessant at arkeologene har funnet en gammel innskrift i Jordan fra 
gammeltestamentlig tid som også handler om Bileam og gjengir ord han skal ha talt, men 
innholdet er her helt forskjellig fra Bibelens ord.10 Men selve Bileamsfiguren har tydeligvis 
vært internasjonalt kjent. 

Poenget i vår sammenheng er at Israels naboland kjente til en form for profeter som de 
mente hadde spesielt bærekraftige ord til forbannelse over fiender. Bibelteksten viser så at det 
finnes sterkere krefter i tilværelsen enn magi og trolldom, i det Gud bryter gjennom religiøse, 
økonomiske og politiske interesser, og snur forbannelse til velsignelse. Det er også verdt å 
merke seg at Bileam faktisk også bar frem forbannelser slik han var bedt om; poenget er at 
disse forbannelsene rettet seg mot Israels fiender, som altså egentlig stod på oppdragsgiverens 
side, ikke mot Israel selv, 4 Mos 24,18-24.  

Det er likevel et veldig langt sprang fra fortellingene om Bileam til profetenes domsord 
mot de fremmede folkeslagene, både historisk, litterært og teologisk. Profetene talte i det store 
og hele sine ord i Israel og Juda, ikke i det landet de talte om. Deres domsord har sjelden form 
av forbannelser, og ser knapt ut til å være ment som magiske formularer.11 Tvert i mot er 
f.eks. alle Amos sine domsord mot nabolandene klart begrunnet i etiske misforhold i disse 
landene.12 Dessuten var ikke Israels profeter kjøpt og betalt av Israels eller Judas konger for å 
bære frem patriotiske domsord over fiendene.  

Det er likevel en fortelling fra Jeremia-boken som av og til fremheves for å finne 
likhetstrekk til Bileamsfortellingen. Jer 51,59-64 forteller om at profeten sendte alle sine 
domsprofetier over Babylon med en mann som het Seraja. Han fulgte Judas konge Sidkia på 
en reise til Babel. Disse domsordene skulle han først lese opp høyt i Babel. Deretter skulle 
han binde en stein til boken med profetiene og kaste den ut i elven Eufrat. Så skulle Seraja si: 
“Slik skal Babel synke og ikke komme opp igjen, for den ulykke jeg lar komme over henne. 
Avmektige skal de ligge der.” 

Denne merkelige fortellingen kan jo i seg selv ligne litt på religionenes praktisering av 
svart magi. Men siden den i så fall ville være så helt annerledes enn de mange andre 
domsordene over de fremmede folkeslag, er det mer nærliggende å se det som en synlig 
demonstrasjon, et pedagogisk virkemiddel, på linje med de mange andre profetiske 
tegnhandlingene.13 Jeg tror altså ikke at vi treffer kjernen i GTs folkeorakler om vi forstår 
profetenes domsord over de fremmede folkeslag som en videreutvikling av svart magi eller 
virkekraftige forbannelser slynget ut mot fiender. 

 

                                                                                                                                                         
Bileams-profetiene, i 4 Mos 25,1-9, der Israels folk ble lokket til hor og avgudsdyrkelse, se 4 Mos 31,16. Josva 

13,22 sier også at Bileam ble drept av israelittene i krigene i Dommertiden.  
10 Denne teksten, med oversettelse og forklaringer, er gjengitt av Dijkstra 1995. 
11 En litt fjern parallell er forbannelsene Israel i følge Qumran-samfunnets Krigsrull (1QM 13,4-5) skulle lyse 

over Belial og hans menn; jfr. Hayes 1968: 84. 
12 Jfr. Dumbrell 1988: 158. Geyer 1986 hevder riktignok at folkeoraklene hos Amos (sammen med Esek 25) 

skiller seg fra folkeoraklene hos Jesaja, Jeremia og Esekiel, og representerer en helt annen kategori enn disse. 

Det begrunner han først og fremst med at Amos ikke gjør seg bruk av orientalsk mytologi i sine folkeorakler, 

noe han mener de andre profetene i stor grad gjorde. 
13 Se f.eks. Jes 20; Jer 13,1-11 og Esek 4-5. 
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Domsordene mot folkeslagene og Israels hellig-krig tradisjoner 
Det Gamle Testamente handler mye om krig. Men til forskjell fra en moderne vestlig måte å 
omtale krig på veves Israels gudstro dypt inn i GTs måte å gjenfortelle disse konfliktene på. 
Mange av Israels kriger – ikke alle – presenteres som “Herrens kriger”. Klassisk er utsagnet 
til den ellers ukjente levitten Jahasiel på kong Josafats tid: “For denne krigen er ikke deres, 
men Guds”, 2 Krøn 20,15. 4.Mos 21,14 siterer fra noe som rett ut kalles “boken om Herrens 
kriger”.14 

Teologene taler gjerne om hellig-krigs tradisjonene i GT.15 Hvis en analyserer nøyere 
beretningene om krig i GT finner en nemlig en rekke kjennetegn som ofte går igjen, og mange 
av disse handler like mye om religiøse som om politiske eller militære forhold:  

- Israel skal hellige seg før krigen,  
- det bringes gjerne offer til Herren i forkant av krigen,  
- Israel skal ikke frykte for fienden, bare ha tro til Herren,  
- seieren forklares ikke militært, men som et direkte inngrep fra Gud selv,  

ofte gjennom underfulle inngrep med ild fra himlen eller forvirring i fiendenes leir, 
- etter krigen skal ikke Israel forsyne seg av krigsbytte slik skikken ellers var,  
men krigsbyttet skal bannlyses, og tilhører i prinsippet Herren. 
 

Inn i denne sammenhengen trer det også prester, konger og ikke minst profeter med 
sterke profet-ord fra Herren om seier og utfrielse. Et karakteristisk trekk ved disse utsagnene 
er at de som regel er holdt i fortid, enda de er talt før krigen: “Herren har gitt fienden i din 
hånd ...” 

Det er på dette grunnlaget noen har foreslått å se på profetenes domsord mot de 
fremmede folkeslag som en videreføring av hellig-krigs tradisjonene.16 Dette er heller ikke 
helt uten holdepunkt i Bibelen selv. Da assyrerne rundt år 700 f.Kr. presset Juda voldsomt og 
omringet Jerusalem fikk f.eks. Jesaja følgende budskap å bringe til den gudfryktige kong 
Hiskia: “Frykt ikke for de ord du hørte ... i hans eget land vil jeg la ham (assyrerkongen) 
falle,” Jes 37,6-7. Profetien rettes også rett til assyrerkongen: “Enten du sitter eller går ut og 
inn, så vet jeg (Herren) det, og jeg vet at du raser mot meg ... så vil jeg legge min ring i din 
nese og mitt bissel mellom dine lepper og føre deg tilbake den veien du kom,” v.28-29. 

Vi kunne lett finne flere slike eksempler i GT, og det er ingen tvil om at det går mange 
forbindelseslinjer fra de gamle hellig-krigs tradisjonene i Israel til de klassiske profeter. Det 
kan også godt hende at det er mere enn terminologien som forbinder hellig-krigs tradisjonene 
med folkeoraklene, men det er likevel vesentlige forskjeller. Det er nemlig slett ikke alle 
domsordene mot de fremmede folkeslagene som knytter an til noen aktuell konflikt mellom 
Israel/Juda og de folkeslagene som tiltales. En kan i høyden si at disse domsordene har én 
mulig rot i de gamle hellig-krigene. 

 

                                                 
14 En kjent tysk GT-forsker, J. Wellhausen, hevdet at Israels krigsleir var deres eldste helligsted og alter, 

Christensen 1975: 17. 
15 Den klassiske studien til dette emnet er G. von Rad: “Der heilige Krieg im alten Israel” fra 1951. Senere 

studier har på en rekke punkt korrigert og fylt ut von Rads tese, men selve fenomenet av hellige kriger i GT står 

fast. 
16 Dette ser ut til å være hovedsynspunktet i J.H.Hayes´ store avhandling om folkeoraklene i GT, Hayes 1964: 

301. 
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Folkeoraklene og kulten 
En annen teori går ut på at domsordene mot de fremmede folkeslagene har vokst frem fra den 
israelittiske kulten.17 For oss protestanter i den vestlige verden er “kult” nesten et 
fremmedord. Men Israels gudsdyrkelse har åpenbart hatt en annen setting: Vi leser mye om 
ofringer, prester, levitter, tempelsangere, røkelse, prosesjoner, offer-måltider, tempelbyg-
ninger, faste, særlige festdager og ukentlige sabbater og mye mer. Summen av dette kalles 
kulten, og det har i flere generasjoner hørt til den gammeltestamentlige forskning å stille 
spørsmålet ved nær sagt ethvert fenomen fra GT: Har dette hatt en plass i den gamle kulten ? 
En har da gjerne søkt langs to hovedspor: Har vi belegg fra nabolandene på at beslektede 
fenomener hørte til kulten, og finner vi spor av dette i Salmenes Bok, som på mange måter er 
den boken i GT som fører oss tettest på Israels gamle kult ?18 

Det er liten tvil om at nabolandene hadde mange slags “profetskikkelser” knyttet til sin 
kult. Noen steder lignet dette magi, andre steder ble det så sterkt knyttet opp mot kongehus og 
politikk at en fikk det vi litt nedsettende kaller “lykkeprofeter”. Også mange av Israels og 
Judas profeter hadde en plass i kulten, selv om båndene her ikke alltid var særlig sterke. 
Profeten Amos er for alltid berømt på grunn av sin kontante avvisning av enhver forbindelse 
med kongehus, kult og etablert profet-virksomhet, Amos 7,10-17. 

Spør vi etter spor av domsord mot fremmede folkeslag i Salmenes Bok er det lett å finne i 
det minste ansatser til dette: “For se, kongene samlet seg, de drog fram i fylking. De så – da 
ble de forferdet. De ble slått av skrekk, de flyktet i hast. Der ble de grepet av skjelvende 
redsel, av angst som hos en fødende kvinne. Ved østavind knuste du Tarsis-skip”, Salme 48,5-
8. Gud vernet sitt hellige folk mot truende fiender. Enda mer berømt er kanskje Salme 2, der 
det heter at “han som troner i himmelen ler” av hedningene som rådslår om å sprenge av seg 
sine bånd eller rep, Sal 2,5-9:  

 
Så taler han (Herren) til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem: Det er jo jeg 
som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg.  

Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt.  
Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag!  
Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie.  
Du skal knuse dem med jernstav,  
som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. 

 

                                                 
17 Dette synspunktet er fremmet av bl.a. H. Graf Rewentlow og E. Würthwein, jfr. Hayes 1968: 89-90. 
18 Det er ikke minst den norske gammeltestamentleren Sigmund Mowinkel som løftet frem dette kultiske 

perspektivet i gammeltestamentlig forskning. I hans utførelse ble dette ofte nokså rendyrekt og overdrevet, men 

slik er det jo ofte forskning drives fremover, - den som er på sporet av et forsømt perspektiv kjører det ofte frem 

med voldsom kraft, og så vil senere forskning vurdere hvor stor holdbarheten er. 
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Et stykke på vei lyder dette nokså likt med profetenes domsord mot folkeslagene. Men 
det er likevel en klar forskjell: Fienden i Salmenes Bok tegnes i nokså generelle vendinger, 
det er uråd å danne seg noe bilde av hvilken spesifikk fiende det er som omtales eller hvilken 
tid det er tale om.19 Her er profetens folkeorakler gjennomgående meget spesifikke og 
konkrete, det angis så godt som alltid nøyaktig hvilket folk det er tale om. Ofte fylles 
domsordene av en rekke navn på lokale personer, steder og begivenheter. Det er derfor ikke 
rett å klassifisere profetenes folkeorakler altfor tett til den israelittiske kult.20 

 
Folkeoraklene forstått som politiske utsagn 
Det er ingen tvil om at folkeoraklene i stor grad dreier seg om politikk, primært 
utenrikspolitikk. Gang etter gang melder profetene seg inn i tidens aktuelle debatt om 
storpolitikken, og da ikke med et ydmykt ord om hvordan de antar den politiske utviklingen 
vil gå, men med Herrens egne ord og dertil hørende autoritet. Det ser vi like klart både i 
fortellingene om profetenes fremferd og i domsordene mot de fremmede folkeslag som vi her 
fokuserer spesielt. 

Det er også klart at profetene i særlige tilfelle blandet seg inn i politikken med mer enn 
ord og vurderinger. Vi skal nå stanse for to fortellinger om profeter hentet fra GTs historiske 
bøker, siden disse muligens kan kaste lys over folkeoraklenes sted. 

Elia ble kalt til å “ta veien til ødemarken ved Damaskus. Gå inn i byen og salv Hasael til 
konge over Syria ! Jehu, Nimsis sønn, skal du salve til konge over Israel, og Elisja, Safats 
sønn, fra Abel-Mehola, skal du salve til profet i ditt sted”, 1. Kong 19,15-16. Med moderne 
ord ville vi si at Elia ble bedt om å sette i stand statskupp både i sitt hjemland Israel og i 
nabolandet Syria. Teksten sier også klart at det ikke skal være fredelige maktskifter, men 
voldelige revolusjoner: “Og det skal gå slik at den som slipper unna Hasaels sverd, skal Jehu 
drepe. Og den som slipper unna Jehus sverd, skal Elisja drepe”, 1 Kong 19,17. Her ser vi til 
og med at Elia sin etterfølger som profet, Elisja, skal gå aktivt inn i våpenbruken i forbindelse 
med maktskiftene. Fortellingene om hvordan dette ble gjennomført finner vi i 2 Kong 9 og 10 
(Israel) og 8,7-15 (Syria). 

Dette er likevel ikke slik profetene vanligvis opptrådte i forhold til politikken. Da er det 
kanskje mer alminnelig det som 1 Kong 22 forteller om profetene som rådgivere for kongen i 
anledning en planlagt hærferd. Etter at den militære siden er ferdig planlagt tilkaller Israels og 
Judas konger sine profeter for å høre om Herren vil gi seier i krigen. Ikke mindre enn fire 
hundre profeter står frem og varsler at “Herren vil gi det (området de skal krige om) i kongens 
hånd”, 1 Kong 22,6. Judas konge er likevel ikke helt fornøyd, og får tilkalt enda en profet, en 
outsider som kalles Mika, sønn av Jimla. Han har stikk motsatt budskap, og slik oppstår det 
en skarp konflikt mellom den ene profeten og de fire hundre andre. Fortsettelsen avslører at 
de fire hundre profetene i det minste i denne sammenhengen viser seg å være falske 
lykkeprofeter, og Herren selv sitter “i mindretall” endog blant de profetene som kalte seg med 
hans navn. 

                                                 
19 Denne forskjellen er sterkt fremhevet av Clements 1975: 67. 
20 En nærmere undersøkelse av kaos-motiver og Sions-ideologi viser forøvrig at der er mye felles-stoff mellom 

folkeoraklene og en del av Salmene. 
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Vårt poeng i denne sammenhengen er at kongene åpenbart henvendte seg til profeter for å 
få vite hvordan Herren ville la det gå i krigen. Det er da nærliggende å tenke seg at også 
profetenes domsord over de fremmede folkeslagene kan ha vokst frem av en slik praksis. 
Mange forskere hevder dette, og ser for seg profetene som bærere av bestemte politiske 
embeter eller oppgaver ved kongens hoff.21 D. L. Christensom, en av dem som har arbeidet 
aller mest med folkeoraklene, konkluderer sin store avhandling slik: “... hovedhensikten ... var 
å forme utenrikspolitikken i Juda med hensyn til de nasjonene som blir berørt.”22  

Det er likevel sterke argumenter mot en slik forståelse. For det første er det et tydelig 
trekk ved en rekke profetfortellinger i GT at profetene opptrådte nokså uavhengig av sine 
konger, og ofte i skarp konflikt med disse. Best kjent er kanskje episoden med profeten Natan 
som avslørte Davids overgrep mot Batseba og Uria, 2. Sam 12. Men en rekke andre 
fortellinger sier det samme, f.eks. Amos 7,10-17, Jes 7, Jer 27-28 o.s.v. 

Videre er det bare enkelte av domsordene mot folkene som faller sammen med noen 
faktisk konflikt mellom Israel/Juda og disse landene. Og for det tredje var profetene minst like 
harde i sin dom over sitt eget folk og dets ledere som de var over nabolandene. Her er ikke 
minst Amos sine domsord mot åtte nasjoner klargjørende, Amos 1 og 2. Han innleder med å 
varsle Herrens dom over det ene nabofolket etter det andre, og vi kan ane hvordan hans 
tilhørere har nikket tilfredse til profetens ord. Men profeten stopper ikke med de hedenske 
nabolandene, han fortsetter med Israels broderfolk i sør, Juda. Også det kan vel ha passet godt 
for en del av hans tilhørere, men heller ikke her slutter Amos sin tale. Med samme målestokk 
og lignende ord felles en tilsvarende dom over tilhørernes eget Israel, og slik stilles alle disse 
folkene under samme dom og samme dommer. Folkeoraklene er ikke en sak man kan nyte å 
høre som dom over ens fiender, de rammer i neste omgang en selv med uforminsket kraft.23 

Det er derfor tvilsomt om vi skal forstå profetenes domsord over de fremmede folkeslag 
som patriotiske utsagn kjøpt og betalt av hjemlandets politiske ledelse.24 Israels og Judas 
profeter var og ble uavhengige av kongens ønsker i samme grad som de virkelig var Herrens 
profeter. GT viser klart at det stadig var profeter som lot seg lokke inn i rekken av 
levebrødsprofeter, profeten Mika presenterer dem slik: “... de profeter som fører mitt folk vill, 
som roper når de har noe å tygge med sine tenner: Fred ! Men mot dem som ikke gir dem noe 
i munnen, roper de ut en hellig krig, ” Mika 3,5. 

                                                 
21 Slik hevder f.eks. Christensen: 1038: “The classical prophets of ancient Israel were apparently political 

figures, sharing in the rule of the people in some way, alongside the king.” Og på s.1039 sies det rett ut at 

innholdet av folkeoraklene var “primarly political. The major thrust of the oracles against the nations in this 

period was aimed at shaping foreign policy in Judah with respect to the nations concerned.” 

Lignende hevder K. Jeppesen 1988: 111: “Det er en almindelig anerkendt teori, at oprindelsen til folkeoralerne 

må findes i den skik, at kongerne og hærførerne brugte profeter til at udtale dom og forbandelse over fjenderne 

ved begyndelsen af en krig eller et slag.” 
22 Christensen 1975: 282, min oversettelse. 
23 På lignende måte finner vi i Jes 22 et domsord mot Jerusalem midt blant domsordene rettet mot fremmede 

folkeslag. 
24 Clements 1975: 72 konkluderer slik: “That any one sphere of Israel`s life, the royal court, the cultus or the 
military organization of the state with its inheritence of holy war idology, formed the exclusive setting of the 
category of the oracles against foreign powers cannot be regarded as established. Rather we must regard these 
prophecies as a distinctive genre of their own which drew from many aspects of Israel`s life.” 
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På denne bakgrunnen blir det nokså misvisende når R.H. Pfeiffer hevdet at profetenes 
skarpe domsord gjennomgående ikke skyldtes noen moralsk indignasjon, men snarere skulle 
forstås som en form for nasjonalisme.25  

 
Foreløpig konklusjon om folkeoraklenes plass 
Vi har drøftet forskjellige forslag som verserer i forskningen om folkeoraklenes plass, og 
funnet at verken magiens verden, kulten, Israels hellig-krig tradisjoner, kongens hoff eller 
andre politiske institusjoner kan gi noen fullgod forklaring på saken. Vi har snarere kommet 
til at profetene ser ut til å ha opptrådt temmelig uavhengig av alle slike institusjoner, og at 
denne uavhengigheten ser ut til å ha vært viktig for deres tjeneste. Enhver avhengighet kunne 
ellers komme til å påvirke deres tjeneste som Herrens budbærere, og dette blir på det 
skarpeste avvist f.eks. av Jeremia i hans kamp mot de falske profeter, Jer 23,9-32. 

 
For hvem ble folkeoraklene fremført ? 
Vi kan spørre hvem det var som fikk høre eller lese disse profetordene i samtiden. En kan se 
for seg flere muligheter: De kan være talt direkte til vedkommende lands ledere eller 
sendemenn i Juda/Israel, de kan være sendt skriftlig til det berørte land, eller de kan være 
ment for profetens egne landsmenn. Noe sikkert svar er det vanskelig å gi, men vi kan nærme 
oss et svar gjennom en del tekster:  

Jeremias konfrontasjon med hans egen konge om hvorvidt Juda skulle våge en 
selvstendig linje overfor Babylon, eller om de fortsatt skulle betale tributt (en slags skatt) til 
den forhatte stormakten i øst foregikk åpenbart på mange plan. Ofte ble Jeremia sine ord bragt 
nokså direkte til kongen, slik også f.eks. Jesaja hadde gjort hundre år tidligere. Andre ganger 
vet vi konflikten utspilte seg i full offentlighet, som i Jer 28, da profeten Hananja tok til 
gjenmæle med Jeremia “så prestene og alt folket som stod i Herrens hus hørte det”, v. 5. I 
denne episoden hører vi om at Jeremia skulle lage bånd og åk som skulle sendes til fire 
naboland som stod i samme politiske avhengighet av Babylon, og som trolig også vurderte og 
sonderte mulighetene for et brudd med koloniherren. I denne sammenhengen forstår vi altså at 
Jeremia også henvendte seg til nabolandenes konger, kanskje gjennom deres sendemenn eller 
“ambassadører” i Jerusalem. 

Vi har også en pussig episode gjenfortalt i Jes 20, som handler om storpolitikk, allianser 
og spørsmålet om nasjonal uavhengighet. Mange i Jesaja sin samtid håpet og trodde at Egypt 
og Etiopia ville komme Juda til unnsetning dersom Juda våget et åpent brudd med deres felles 
fiende Assyria. Mange i Juda ivret derfor sterkt for å danne en militær allianse med Egypt og 
Etiopia. Jesaja kjempet på mange måter mot en slik allianse, dels fordi Juda hadde en mye 
sterkere alliert å støtte seg til, nemlig Herren, og dels fordi Egypt neppe ville hjelpe dem når 
det kom til stykket. Han kalte derfor Egypt for “Storskryteren som sitter stille”, Jes 30,7. 

                                                 
25 Pfeiffer er sitert av Christensen 1975: 1, avsnittet over er min gjengivelse av sitatet av Pfeiffer. 
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I denne sammenhengen opptrer derfor profeten som en levende demonstrasjon for sine 
landsmenn, - i tre år gikk han “naken og barbent” rundt i Jerusalem som “et tegn og et varsel 
om Egypt og Etiopia”, Jes 20,3. Poenget var at dette antrekket snart ville være egypternes og 
etiopernes antrekk, på den dagen når Assyrias konge bortførte dem. I stedet for å være 
mektige, hjelpende soldater skulle altså egypterne og etioperne selv bli beseiret og tatt som 
krigsfanger. I disse tre årene har dermed Jesaja henvendt seg til alle dem i Jerusalem som 
måtte se ham gjennom sin drastiske demonstrasjon. Ut fra resten av profetboken er det høyst 
sannsynlig at Jesaja også verbalt har hjulpet sine tilhørere til å forstå meningen med hans 
demonstrasjon. 

Vi har ikke så mange holdepunkter for å bestemme nøyaktig hvem det var som fikk høre 
eller lese folkeoraklene i samtiden. Hos Esekiel møter vi ofte vendingen “Vend ditt ansikt mot 
... og profeter mot dem !” f.eks. i Esek 25,2; 29,2 og 38,2. Hvor bokstavelig dette skal forstås 
er omstridt, om det virkelig betyr et ansikt til ansikt møte med vedkommende lands ledere.26 
Esek 31,2 sier uttrykkelig: “Si til Farao, kongen i Egypt, og til hans larmende hop ...” men 
igjen vet vi ikke om profeten virkelig fikk personlig audiens hos Farao, eller om hans ord ble 
sendt ham skriftlig, evt. gjennom Egypts sendemenn. Kanskje har det aldri vært bragt til 
Farao. Vi husker også teksten fra Jer 51 som vi drøftet tidligere, der Jeremia sine domsord 
over Babel skulle leses opp i Babel før de bokstavelig talt ble senket i Eufrat. Men igjen vet vi 
ingen ting om det var tilhørere til stede eller ikke, eller hvem de i så fall var. 

Noen av disse tekstene tyder på at folkeoraklene kan ha vært ment som virkelige budskap 
til en virkelig adressat. De var altså verken rent litterære tekster eller budskap ment “kun til 
innvortes bruk” for å trøste profetenes landsmenn med ord om fiendenes kommende ulykke.27 
Men i det store og hele vet vi ikke nok om hvorvidt de ble fremført verken i profetenes 
hjemland eller i adressatenes hjemland. 

 
Hvorfor trekkes de fremmede folkeslag inn i profetenes forkynnelse ? 
Hvis vi skal forsøke å forstå folkeoraklene teologisk er det avgjørende å spørre hva hensikten 
har vært med å trekke de fremmede folkeslagene inn i synsfeltet. Vi skal igjen lete etter svaret 
gjennom flere mulige forslag og synsvinkler, og avveie hvor langt hver forklaring rekker i en 
større sammenheng.  

                                                 
26 Det mener f.eks. Brownlee 1983: 83. Også Reimer 1993 konkluderer sin store monografi om Jer 50-51 med at 

vi ikke for raskt skal utelukke at folkeoraklene virkelig ble talt til lederne i vedkommende land, Reimer 1993: 

291. 
27 P.R. Raabe 1995: 252 spør derfor om vi ikke i sterkere grad skulle tenke oss at folkeoraklene virkelig også var 

forkynnelse for de nasjonene som de formelt sett tiltaler i andre person. Han antyder tre veier for et slikt 

budskap: Profetene kan faktisk ha besøkt vedkommende land (slik Elia i 1 Kong 17; Elisja i 2 Kong 8, og Jona); 

eller utlendinger i Israel/Juda kan ha hørt og viderebragt profetenes forkynnelse; eller rapporter eller rykter om 

profetenes domsorakler kan ha nådd vedkommende land. Raabe henviser til bl.a. Anderson og Freedman, som 

har antydet noe av det samme. 
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Nabolandenes skjebne påvirker Israel og Juda 
Det Gamle Testamente handler i stor grad om Israel (og Juda), Guds utvalgte folk, “Yahweh´s 
preferred and privileged partner”, som Brueggemann sier.28 GT handler også om samspillet 
mellom Herren, hans folk og de andre folkene. “I deg skal alle jordens slekter velsignes”, lød 
løftet til Abraham, 1 Mos 12,3. 

Det er opplagt at profetenes hjemland også ble berørt av storpolitiske omveltninger. 
Derfor har ganske sikkert profetenes domsord mot naboland og fjernere stormakter vært 
spennende stoff også for Juda og Israel.29  

Det sier seg selv at et domsvarsel rettet mot en stormakt som i samtiden holder Juda eller 
Israel underkuet, har hatt stor politisk sprengkraft i profetens hjemland. Dette gjelder også om 
domsordet er rettet mot et folk som var i allianse med Juda eller Israel, eller som en vurderte å 
inngå militær-allinaser med, som f.eks. i Jes 20. I slike tilfeller har domsordene mot disse 
folkeslagene på et indirekte vis samtidig vært en advarsel til Israel eller Juda mot å inngå 
allianser med disse maktene.30 

Motsatt har det hatt minst like stor tyngde å høre profetene si at Gud Herren gjør seg bruk 
av en stormakt til å straffe Juda eller Israel for synd og frafall, slik f.eks. Jesaja så 
ettertrykkelig forklarte assyrernes plass i Guds store verdensstyre, Jes 10,6. I den grad 
profetenes ord ble hørt og trodd ville deres budskap ha stor relevans for både kortsiktige og 
langsiktige forhold, også rent alliansemessig. Svensken Seth Erlandsson hevder på grunnlag 
av bl.a. denne teksten i Jes 10 at profetenes domsord over fremmede folkeslag nettopp 
fungerte som et indirekte frelsesbudskap for Israel eller Juda.31 

Kanskje det aller klareste eksemplet på at et domsord rettet mot et fremmed folkeslag vil 
få konsekvenser for Israel, er Gog-profetien i Esek 38-39. Her varsler profeten at Gud vil 
holde dom over Israels fremtidige fiende Gog fra Magogs land. Selv om begge disse kapitlene 
formelt sett retter seg mot Gog og tiltaler ham i andre person entall, er det egentlig Israel som 
er adressat for hele profetien: Gud selv skal avskjære Gogs angrep på Israel, og hans folk har 
derfor ingen ting å frykte, selv fra en verdensvid koalisjon som den Gog vil danne mot Israel. 

 
Likevel var det slett ikke alle de landene som tiltales i folkeoraklene som representerte 

noen militær trussel mot Israel og Juda i de aktuelle periodene.32 Det gjelder f.eks. trolig alle 
de landene som Amos taler om, Amos 1-2.33 Det landet som virkelig på hans tid bygde seg 
opp til å bli en militær trussel var Assyria, men Assyria nevnes ikke i denne sammenhengen. 
Dessuten ser vi at profetens poeng nettopp er at Gud bruker samme målestokk og samme 
straffeutmåling på alle nasjonene, inkludert Israel og Juda.  

                                                 
28 Brueggemann 492. 
29 En viser ofte til en parallell fra Mari fra midten av det andre førkristne årtusen: En profet i Mari varsler sin 

konge Zimri-lim om at Babylons konge Hammurabi snart vil miste sin posisjon. Siden Mari og Babylon var i 

konflikt på denne tiden, ville Hammurabis fall få en indirekte betydning også for Mari, jfr. Hayes 1968: 84-85, 

og Clements 1975: 58-59.  
30 Raabe 1995: 249 poengterer dette. 
31 Se referanser i Clements 1975: 63. 
32 Rendtorff 1985: 123 hevder at “the majority of the charges against the nations do not affect Israel at all”.  
33 Det er i alle fall ikke ikke urett mot Israel som fremheves i tekstene. 
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Også en rekke av de andre folkeoraklene ser ut til å dreie seg om forholdene i de 
respektive landene, uten at dette skal påvirke Israel og Juda verken direkte eller indirekte.34 Vi 
vil derfor konkludere med å si at en god del av stoffet i folkeoraklene ser ut til å handle om 
folkeslagene uavhengig av de direkte eller indirekte følgene deres dom måtte få for Israel og 
Juda. Men hva er da forklaringen på at de trekkes inn ? 

 
Gud er hele verdens skaper og herre 
På Bibelens aller første side hører vi at Gud skapte hele universet. Det betyr at det er han som 
har skapt både land og folk også i Israels naboland og i de fjerneste stormakter. Dette legger 
en ramme for Israels tro som skiller dem fra alle omgivende religioner. Vi møter det samme 
universelle perspektivet i fortellingen om vannflommen på Noahs tid, og ikke minst i 
folketavlene i de etterfølgende kapitlene, der menneskene i alle land føres tilbake til Noahs tre 
sønner, 1 Mos 9-11. Dette skaper en basis også for profetenes domsord mot nasjoner som 
tilsynelatende stod langt over lille Israel eller Juda både i militær, politisk og kulturell 
forstand.35  

Vi finner f.eks. et nokså prinsipielt utsagn om Herrens overhøyhet i Jes 14,26: “Dette er 
det råd som er tatt om all jorden, og dette er den hånd som er rakt ut over alle folkene”. I 
Salmenes poetiske språk settes saken på spissen slik: “Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster 
jeg min sko. Bryt ut i jubel over meg, Filisterland !” Sal 108,10. 

Et annet prinsipielt utsagn om dette finner vi i Amos 9,7: “Så sier Herren: Dere Israels 
barn, er dere mer verd for meg enn etiopiernes barn ? Har jeg ikke ført Israel opp fra landet 
Egypt og filistrene fra Kaftor og syrerne fra Kir ?” Her ser vi i klartekst at Guds 
verdensoverblikk og verdensherredømme sprenger enhver israelittisk ramme; poenget slås så 
sterkt fast at det nærmest kunne se ut til å undergrave selve utvelgelsestanken. Poenget er å 
fremheve Guds alene-posisjon som verdens herre.36 

Like klart som profetene fastslo at Gud er universets herre, stiger de frem på hans vegne 
og med hans autoritet. Deres posisjon ble i noen grad kjent også i nabolandene. 2 Kong 6,12 
refererer en dialog mellom Syrias konge og hans rådgivere; kongen leter etter en spion blant 
sine nærmeste rådgivere, ettersom motparten Israel igjen og igjen finner mottiltak mot hans 
planlagte angrep. “Da sa en av hans menn: Det har seg ikke slik, herre konge. Det er Elisja, 
profeten i Israel, som åpenbarer for Israels konge hvert ord du taler i ditt sengekammer”.  

Esekiel refererer stormannstankene til Farao, Esek 29,3: 
Tal og si: Så sier Herren Herren:  
Se, jeg kommer over deg, Farao, konge i Egypt, du det store sjøuhyre,  
som ligger midt i dine elver, og som sier:  
Min elv tilhører meg, jeg har selv skapt den! 

                                                 
34 Rendtorff 1985: 123 hevder rett ut at “the majority of the charges against the nations do not affect Israel at 

all.” 
35 Vi finner direkte gjenklanger av folketavlene i 1 Mos 10 på flere steder hos profetene, aller tydeligst i Esek 38-

39. 
36 Block 1998: 12 konkluderer slik: “... the recognition formula ... suggests that the prophet´s intention went far 

beyond merely satisfying nationalistic longings. These are proof sayings(Erweisworte), whose aim is to 

announce each divine intervention in international affairs as a moment of self-disclosure for Yahweh.” 
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Her ser vi i klartekst hvordan Israels tro kolliderer med nabolandenes religion, - Farao 
gjør krav på å regnes som Nilens skaper. Vi har allerede møtt dette perspektivet i domsordene 
mot Assyrias konge på Jesaja sin tid: “Enten du sitter eller går ut og inn, så vet jeg det”, Jes 
37,28. Jesaja konfronterer storkongen med en som er uendelig mye høyere enn ham, - Israels 
Gud er i detalj oppdatert om politikkens gang. Og han kan gripe inn i politikken på et hvilket 
som helst nivå: “Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil”, Sal 
Ord 21,1. 

Aller klarest uttrykker Esekiel dette perspektivet, når han så ofte avslutter et domsutsagn 
med den såkalte “erkjennelsesformel”:37 “De skal kjenne at jeg er Herren, når jeg holder dom 
over byen (Sidon) og åpenbarer min hellighet på den”, Esek 28,22. Dette er noe av grunnen til 
at profetene skal stå offentlig frem med sitt budskap. Likesom Gud gjør sin domsgjerning “for 
folkenes øyne”, skal nettopp folkene, hedningefolkene, kjenne og erkjenne at Gud alene er 
himmelens og jordens herre. 

Det er vanskelig for oss som har en lang kristen tradisjon bak oss helt å fatte rekkevidden 
og sprengkraften i profetenes budskap på dette punkt: Gang etter gang står det frem profeter i 
Israel og Juda som uten blygsel påstår at den Gud de representerer, og som tilbes bare i 
lilleputtlandet de kommer fra, i virkeligheten er universets skaper og herre og i stand til når 
som helst å bringe en hvilken som helst verdenshersker i kne. 

 
Det første bud og monoteismen som folkeoraklenes bakgrunn 
Vårt neste anliggende henger nøye sammen med det forrige: Når Gud Herren er universets 
skaper og herre er det både meningsløst og opprørsk å tilbe noen annen gud. Det første bud 
står helt sentralt i Israels tro, 2 Mos 20,3, og Moses lærte folket den monoteistiske 
trosbekjennelse: “Hør Israel ! Herren vår Gud, Herren er én”, eventuelt oversatt “Herren 
alene”, 5. Mos 6,4. Flere av profetene spottet hedningenes avgudsdyrkelse, ikke minst på 
grunnlag av hvordan gudebildene ble laget.38 Jesaja latterliggjør hele prosessen, f.eks. i Jes 
44,9-20, mens Jeremia drister seg til å komme med en sarkastisk sammenligning: 
“Gudebildene ligner fugleskremslene i en agurkåker”, Jer 10,5.39 

På dette grunnlaget kan profeten Jona rope ut over verdensbyen Ninive at folket der står 
til regnskap for Herren for sitt liv, og at Gud nå vil holde dom over deres synd, Jona 1,2 og 
3,4. Saken er satt på spissen i Davids meget direkte syndsbekjennelse i Salme 51,6: “Mot deg 
alene har jeg syndet”. Det kan han si etter å ha forført eller voldtatt en kvinne og fått drept 
hennes mann, - det er mot Gud han dypest sett har handlet ille. 

Her kommer vi til det som ser ut til å være selve hovedanklagen i en rekke av 
folkeoraklene: Gud dømmer folkene og deres konger fordi de opphøyet seg selv til en nesten 
guddommelig posisjon.40 Jesaja avslører tankene til Babels konge, Jes 14,13-14:  

 
Det var du som sa i ditt hjerte:  
Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone.  
Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord. 

                                                 
37 Denne erkjennelsesformelen forekommer ca 55 ganger i Esekielsboken. 
38 Jfr. Knut Holters sammendrag av sin avhandling om disse tekstene, Holter 1994. 
39 Slik i Bibelselskapets oversettelser. Verset er helt annerledes oversatt i NB 88. 
40 Seitz 1993: 122 sier det slik: “... the oracles against foreign nations ... make it clear that God´s sovereignty 

over human pride and arrogance reaches to every nation on earth.” 
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Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste.  
 
Nesten ordrett lik tenkte i følge Esekiel Tyrus sin fyrste, Esek 28,2: 
 

Menneskesønn! Si til fyrsten i Tyrus; Så sier Herren Herren:  
Ditt hjerte opphøyer seg, og du sier:  
Jeg er en gud! Jeg sitter på et gudesete midt ute i havet ! –  
Men du er et menneske og ikke en gud,  
likevel setter du ditt hjerte likt med en guds hjerte. 

 
Grekerne hadde et godt ord for slikt overmot, selvros og selvforherligelse: Hybris.41 I 

tillegg til alle meningsløse og komiske trekk ved hybris er den dypest sett en tilsidesettelse av 
Gud selv, en fordring om å få overta Guds plass. Derfor er profetenes dom så skarp, Esek 
28,7-9:  

 
... se, derfor lar jeg fremmede komme over deg, de grusomste blant folkene.  
De skal dra sine sverd mot din strålende visdom og vanhellige din glans. 
I graven skal de støte deg ned,  
og du skal dø en voldsom død, midt ute i havet. 
Vil du vel da si til din banemann: Jeg er en gud! –  
enda du er et menneske og ikke en gud, du som er i din drapsmanns vold? 

 
Mindre grusom er ikke dommen over Babels konge i Jes 14,11:“... Under deg er det 
redet et leie av ormer, og ditt dekke er makk.” 

Vi mener altså at det er GTs skapertro som gir basis for profetenes domsord mot de 
fremmede folkene, og at det mer spesifikt er slik at hedningenes hybris dømmes som 
tilsidesettelse av Gud selv, majestetsfornærmelse mot Herren. Slik blir det første bud et 
kriterium også for folkeoraklene, selv om dette ikke er uttalt i på langt nær alle tekstene.  

Et nært beslektet resonnement finner vi i Nahums sterke domsord mot Niniveh: Fordi 
Gud er en nidkjær Gud som hevner urett vil han gripe inn med dom mot Niniveh, Nah 1,2.42 
Her er vi ved sider ved bildet av Gud som vår tid kanskje ikke så lett aksepterer, og en kan 
saktens spørre seg om “hevn” er den beste oversettelse av grunntekstens ord. Men Nahum 
boken sitt samlede budskap er ikke til å ta feil av: Det er p.g.a. Guds vesen at han må gripe 
inn med dom mot en by som Niniveh.  

 

                                                 
41 Slik ser også Seitz 1993: 122 det: “... the chief crime for which the nations are held accountable is pride ...” 

Det samme er konklusjonen i Dumbrell´s gjennomgang av profeten Obadja: Edoms “seemingly impregnable 

arrogance will be brought down,” Dumbrell 1988: 166. 
42 Jfr. Dumbrell 1988: 178-79. 
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Gud straffer mennesker av alle nasjoner for urett mot medmennesker 
Når Gud er alles skaper og historiens herre er det også rimelig at vi finner tekster som er rettet 
mot andre folkeslag, der det varsles dom over dem som krenker sin nestes liv og eiendom. Det 
er særlig profeten Amos som henter frem dette perspektivet. Det ene folket etter det andre 
anklages for det vi ville kalle brudd på folkeretten. Og dommen skal ikke drøye. Folkene 
dømmes for brudd på avtaler og internasjonale allianser, for å ha utnyttet andres krigsnederlag 
til egen vinning bl.a. gjennom salg av krigsfanger som slaver, og for å ha herjet og ruinert 
beseirede land og folk utover enhver rimelighet, Amos 1,1-2,3. Her trer Herren tydelig inn på 
de svakes side, også når det dreier seg om mennesker langt utenfor Israel.  

Det har også stor vekt at dommen over folkene forlenges inn i Guds regnskap med sitt 
eget folk i Juda og Israel, Amos 2,4-5 og 6-16. Overgrepene som her påtales er bl.a. at “de 
selger den uskyldige for penger og den fattige for et par sko. De tråkker den hjelpeløses hode i 
støvet og bøyer retten for de saktmodige. En mann og hans far går til samme pike, så de 
vanhelliger mitt hellige navn. På pantsatte klær strekker de seg ved hvert alter, og vin som de 
har tatt som bøter, drikker de i sin Guds hus,” Amos 2,6-8. 

Disse anklagene står side om side med anklager om brudd på det første bud, Amos 2,4, 
men i denne sammenheng er det mellommenneskelige synder som får størst oppmerksomhet.  

Så skal også vi la denne siden være med i det helhetsbildet vi etter hvert danner oss av 
profetenes domsord over de fremmede folkeslag. I dogmatisk terminologi nærmer vi oss i 
denne sammenheng “den almene lovåpenbaring” (Rom 2,14-16), som igjen på sitt vis 
begrunner muligheten for hva vi lutheranere kaller “lovens første bruk”. 

 
Folkeoraklene som profetier om Guds dom 
En stor del av profetenes domsord mot fremmede folkeslag er rettet mot fremtidige 
begivenheter. Gang etter gang leser vi om den dom Gud skal sende over de ulike folk. Noe av 
det samme fremtidsrettede blikket er for den saks skyld ofte til stede også i domsordene som 
er rettet mot profetenes egne hjemland Israel og Juda. 

Nå må vi likevel ikke tenke at ethvert domsord mot et folk skal leses som om det ga 
nøyaktig data omkring dette landets fremtidige skjebne, med dag og dato og detaljerte 
beskrivelser for landets kommende ulykker. Bare unntaksvis angis det hvor langt det er frem 
til dommen skal komme, se f.eks. de 65 år i Jes 7,8 eller den nærmere terminen i Jes 7,16. 
Men der profetien gir slike forutsigelser skal vi lese det som nettopp dette.  

Rett nok har kritiske forskere gjennom flere generasjoner stilt spørsmålstegn ved om det 
er rett å lese profetiene som forutsigelser. På den ene siden har de vist til den skikken som 
etter hvert bredte seg med å skrive historien som om den var forutsagt, forutsigelser ex eventu 
på fagspråket. På den annen side viser en til at profetene i det store og hele henvendte seg til 
sin samtid, ikke til en fjern ettertid.43 

Etter min mening er det helt nødvendig å ta fremtidsperspektivet i folkeoraklene på 
ramme alvor hvis vi skal forstå dem etter sin hensikt. Den profet som hadde “stått i Herrens 
fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord” (Jer 23,18) visste noe om fremtiden som ikke 
andre visste. Dette budskapet bar de på Herrens vegne frem. 

                                                 
43 Renz 2000 beskjeftiger seg gjennom hele artikkelen med denne problemstillingen, og påviser hvor sterkt dette 

synspunktet har vært målbåret de siste femti årene. Han ser en tydelig dreining de siste ti årene, slik at forskerne 

i dag er mer åpne for å fastholde et fremtidsperspektiv også i folkeoraklene. 
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Fortellingen om Jona i Niniveh kan illustrere dette for oss, Jon 3,4: “Jonas gikk en 
dagsreise inn i byen og ropte: Om førti dager skal Ninive bli ødelagt.” Det var budskapet fra 
Herren. Folket i Niniveh trodde på domsvarslet, og vendte om til Herren. “Da nå Gud så det 
de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville 
gjøre mot dem. Og han gjorde det ikke,” Jona 3,10. Dette viser oss at også Herrens eget 
domsvarsel kunne endres.  

Dette viser oss at det kan være en forskjell mellom profetenes domsvarsler og en historie 
som er skrevet på forhånd: Herrens domsvarsler kan være betingede, og folkets omvendelse 
eller profeters forbønn kan forandre Herrens planer.44 

En mer prinsipiell tekst i denne sammenheng finner vi i Jer 18,7-8: “En gang taler jeg om 
et folk og et rike, og sier at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folket 
som jeg har talt om, omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde 
tenkt å gjøre mot det.” Nå har vi – overraskende nok - ikke stort flere eksempler i 
bibelhistorien på at fremmede folkeslag “omvendte seg fra sin ondskap” enn assyrernes 
hovedstad Niniveh den gang Jona profeterte mot dem,45 men her i Jer 18 ser det ut til å tales i 
prinsipielle kategorier.46 Så skal også vi forsøke å nærme oss tekstene med denne holdning. 

 
Utblikk 
Vi har gått inn i en del tekster som vi har kalt “domsord mot fremmede folkeslag”. Det er 
domsordene som dominerer. Men noen få steder finner vi også utsagn om utfrielse og frelse 
for de fremmede folkeslag. Det mest egenartede finner vi midt blant folkeoraklene i Jes 
19,19-25: 

 
På den tid skal det være et alter for Herren midt i landet Egypt  

og en støtte for Herren ved dets grense. 
... Når de roper til Herren over undertrykkerne, skal han sende dem en frelser og 
stridsmann og fri dem ut. 
Herren skal gi seg til kjenne for Egypt, og egypterne skal kjenne Herren på den tid. De 
skal bære fram slaktoffer og matoffer, de skal gjøre løfter til Herren og holde dem. 
Herren skal slå Egypt. Han skal slå, men også lege.  
De skal vende om til Herren, og han skal bønnhøre dem og lege dem. 
På den tid skal det være en ryddet vei fra Egypt til Assyria. 
Assyrerne skal komme til Egypt, og egypterne til Assyria.  
Og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. 
På den tid skal Israel være den tredje med Egypt og med Assyria,  
en velsignelse midt på jorden, 
fordi Herren, hærskarenes Gud, har velsignet det og sagt:  
Velsignet være mitt folk Egypt og mine henders verk Assyria og min arv Israel! 

 

                                                 
44 Jfr Renz 2000: 55-56. 
45 Vi kan også nevne enkeltpersoner som Na´aman (2 Kong 5), og på sitt vis kanskje Nebukadnesar (Dan 2,46-

49 og 3,28-30 og 4,34-37) og Darius (Dan 6,26-29). 
46 Raabe 1995: 251 trekker denne slutningen: “In the light of this text one can surmise that in Jeremiah´s view 

the future remained open even for those nations included in his OAN collection.” 
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Denne teksten er bemerkelsesverdig på mange måter. Budskapet om at arvefiendene 
Assyria og Egypt skal vende om til Herren, og at det skal bygges et alter (tempel) for Herren i 
Egypt er enestående i GT. Fra et misjonsperspektiv merker vi oss at dette løftet står der uten 
at det tales om noen form for misjonsvirksomhet fra Israels side. Dansken Ole Andersen har i 
sin store kommentar til Esekiel kombinert dette avsnittet fra Jes 19 med den observasjon at 
kun Egypt av alle de folkeslag som omtales i Esek 25-32 fremdeles består som nasjon.47 Men 
det er vanskelig å trekke for sterke slutninger fra slike observasjoner til dagens Midt-Østen-
debatt. Anvendelsen kan så lett komme til å bli vilkårlig og preget av personlige politiske 
sympatier og antipatier. Den som har lest litt kirkehistorie har funnet dette rikelig belagt, for 
eksempel fra korstogstiden. 

Av andre frelsesutsagn som gjelder fremmede folkeslag kan vi særlig nevne Jes 2,1-4, 
som er nesten ordrett likt gjengitt i Mika 4,1-5, og dessuten Sak 8,22-23. Vi skal likevel ikke 
gå nærmere inn på disse tekstene her, siden de ikke står blant folkeoraklene. 

I det Nye Testamente finner vi bare ett domsord rettet mot et fremmed folkeslag, det 
gjelder dommen over Babylon i Joh Åp 18.48 Vi skal ikke gå nærmere inn på de mange 
forslag til tolkning av denne teksten, men det er interessant å se de mange trådene bakover til 
GTs folkeorakler mot Babylon (og mot Tyrus). En studie bare av disse motivene har gitt stoff 
til en hel doktorgrad.49  

 
Oppsummerende kan vi fastslå at folkeoraklene utgjør en betydelig og variert gruppe av 

profetord fra forskjellige århundrer. Det er ikke enkelt å plassere folkeoraklene verken i 
kulten, hoffet eller i noen annen særskilt institusjon i det gamle Israel. Profetene ser ut til å ha 
vært selvstendige og uavhengige, også når de i profetoraklene opptrer på en utenrikspolitisk 
arena. Folkeoraklene inneholder overveiende domsord rettet mot nære og litt fjernere 
folkeslag, men enkelte spredte frelsesløfter finnes også. 

Folkeoraklenes teologi er dypt forankret i gammeltestamentlig teologi generelt. Ikke 
minst troen på Herren som universets skaper og herre er viktig for å forstå disse tekstene. 
Våre tekster kontrasterer verdensherskernes krav på guddommelighet med det første bud. I 
noen grad berøres Israel og Juda av de begivenhetene folkeoraklene varsler, men det er ikke 
mulig å tilbakeføre alle folkeoraklene på forhold som inkluderer Israel. 
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PROFETEN JESAJA KAPITTEL 1 
sett i som en enhet 

 
av Karsten Valen 

 
1.0  Innledning og tekstanalyse 
De fleste fortolkere ser på Jes 1 som et eget avsnitt.  Det er naturlig etter som kap 2 begynner 
med en ny overskrift.  Det jeg vil gjøre i denne artikkelen, er å lete etter en struktur i stoffet 
som gjør det naturlig å oppfatte hele kapitlet som en enhet og så prøve å tolke delene i lys av 
helheten.  På den måten vil jeg vise at kapitlet også utgjør en teologisk enhet. Budskapet i kap 
1 gir en god innfallsvinkel for hovedtankene i Jesajaboka og er fremdeles aktuell i dagens 
situasjon. 

 
Avgrensning 
Kap 1,1 begynner med å tidfeste Jesaja og de synene han fikk. Da er det påfallende at kap 2,1 
også har et tilsvarende åpningsord.  Dette avgrenser kap 1 som en egen enhet som gjerne kan 
studeres for seg.   

Dette er ikke en revolusjonerende oppdagelse.  R E Clements sier i sin kommentar at 
dette kapitlet er plassert slik med hensikt for å gi en generell innledning i og veiviser til 
profetens forkynnelse (Clements 1982: 28).  Det samme har for så vidt også en annen autoritet 
på området, Hans Wildberger, i sin kommentar.  Men sammen med de fleste moderne 
fortolkere finner de flere mindre profetutsagn satt sammen.  Disse utsagnene skal da være fra 
forskjellige tider.  Særlig slutten av kapitlet er regnet som ettereksilske tilskudd (Clements 
1982:28; Wildberger 1972: 8; sml. Motyer 1993: 42. 45; Oswalt 1986: 61).  Tendensen blir da 
ofte å sette opp hver enkelt del for seg og tolke den ut fra den plassering en kommer fram til.  

Jeg vil altså se bort fra de hypotetiske tilblivelsesfasene og konsentrere meg om helheten.  
 
 

Struktur og form i kapittel 1 
Etter vers 1, som tydelig er en tilføyd overskrift, faller stoffet i to hoveddeler: 

A. 1,2-20 Kall til omvendelse  
B. 1,21-31 Sion i samtid og framtid 

Hver av delene kan oppdeles i mindre enheter.   
Del A bruker flere under ulike formtyper.  Den vanlige oppdelingen er:  V. 2-3 har form 

som en rettssak (av og til kalt ”rib”-formen etter det hebraiske rib for rettssak).  V. 4-9 er et 
ve-rop, som går over til et indirekte formaningsord.  V. 10-17 er et profetisk 
veiledningsbudskap, kjennetegnet ved ”Lytt!” og avsluttet med en domstrussel.  V. 18-20 er 
en omvendelsesappell. Jeg vil stort sett holde meg til denne inndelingen.  Men jeg mener at 
omvendelsesappellen er i v.16-18 og v. 19-20 er en avslutning som skisserer konsekvensene 
av valget: velsignelse eller forbannelse.  Jeg vil se hele avsnittet som en logisk oppbygd 
omvendelsestale.   

Del B begynner med v. 21-26 som et chiastisk oppbygd avsnitt der Sions frafall er 
utgangspunktet.  Etter en beskrivelse av ulike sider ved frafallet, kommer senteret: Gud griper 
inn, og så beskrives det trinnvis hvordan Sion skal bli reetablert slik det skulle ha vært fra 
begynnelsen. 
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Chiasme er et litterært virkemiddel som har fått navn etter den greske bokstaven chi, som ser ut 

som en X.  Sentrum er der linjene krysser hverandre, og for hvert punkt på ”armen” er der et tilsvarende 

punkt på ”foten”.  Chiasmen begynner med et utsagn ytterst på ”armen” og velger videre noen punkt 

innover.  Så kommer et nøkkelpunkt i utsagnet i sentrum før en beveger seg ut over ”foten” og tar opp 

samme sakene i motsatt rekkefølge og ender ytterst på ”foten”. 

 
Så kommer v.26-31, som av de aller fleste klassifiseres som seinere tillegg.  Det består 

først av v.27-28.  Det er et frelsesløfte og et domsord holdt i tredje person.  Vers 29-30 er et 
domsord der v.29 er uttalt i 2. person flertall og v.30 bekrefter dette, men nå er formen igjen 
3. person.   

Henger disse delene sammen med hverandre, slik at vi kan se på dem som deler av 
helheten?   

J D W Watts mener å finne en videre chiasme, der v. 27-31 er halvdelen som svarer til 
v.24-26a med v.26b som sentrum (Watts 1985: 24).  Dette er likevel ikke så klart at det er en 
naturlig forståelse etter mitt skjønn.  Jeg ser det mer naturlig å se på hele kapitlet som en form 
for rettssak mellom Gud og folket.  Både i første delen (v.2-20) og i siste delen (v.21-31) 
veksler det mellom omtale i 3. person flertall og tiltale i 2. person flertall.  Det er lett å 
forklare dersom en tenker seg at ”aktor” henvender seg vekselvis til ”tiltalte” og til 
”tilhørerne”/”vitnene”.  Temaene er også sammenfallende:  Sion står sentralt både i første 
delen, andre delen og i det som mange kaller tillegget.  Temaet dom eller frelse finner vi også 
gjennom det hele og tiltalen gjelder de frafalne.  

Jeg mener derfor at det er god grunn for å arbeide med kapittel 1 som en enhet, der delene 
er satt sammen slik at de blir best tolket i helhetens lys.  

  
Det betyr ikke at oppdelingen i enkeltavsnitt er motbevist.  Heller ikke er tid og 

forfatterskap fastslått.  Det er spørsmål som krever en annen behandling.  Det jeg mener å ha 
sannsynliggjort, er at kap 1 som er  satt for seg selv i Jesajaboka, har et innhold og form som 
er slik at det er sunn eksegese å tolke det som en enhet.  Det teologiske innholdet i budskapet 
kommer jeg tilbake til etter eksegesen.  Dette innholdet stemmer godt med det budskapet 
Jesaja ellers formidlet og jeg ser ingen grunn til å frakjenne ham forfatterskapet. 

 

 
 
2.0 Fortolkning 
 
2.1 Overskriften 
Vers 1 plasserer Jesaja historisk og geografisk.  Hans virketid faller i slutten av 700-tallet 
f.Kr. og litt inn i 600-tallet.  Det var en vanskelig tid for Israel.  I 735-34 presset stormakten 
Assyria på og Syria og Nord-riket eller Israel slo seg sammen og ville med makt tvinge Sør-
riket eller Juda med seg i en koalisjon mot Assyria (2 Kong 16,5ff; Jes 7).  Syria falt for 
Assyria i 732 og Nord-riket ti år seinere.  År 701 hadde Assyria tatt hele Juda med unntak av 
Jerusalem.  Den ble berget ved Herrens mektige inngrep (2 Kong 18,13-19,37).  

Jesaja fikk sin virketid i Jesusalem og Juda. Det spesielle i overskriften er at hans 
hjemsted ikke er nevnt.  Det forklarer Wildberger med at han var kjent som en mann fra 
Jerusalem og det var ikke nødvendig å nevne det spesielt (Wildberger 1972:2). 
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Budskapet han gikk med, er karakterisert som ”syner” han ”så”.  Rotkonsonantene er ch-
z-n.  Det er brukt om ”å se nøye på”. Profetene kalles ”seere” og synene er gitt av Gud 
(Motyer 1993: 41).   

Inn i en kritisk tid for Guds folk kaller altså Gud gjennom profeten folket fram til et 
oppgjør. 

 
 

2.2 Omvendelseskallet, v.2-20 
 

2.2.1 Paktens vitner kalles fram, v.2a 
Dette halve verset kan synes ubetydelig, men jeg tror det inneholder en nøkkel til å kunne gå 
inn i teksten på en god måte.  Da pakten mellom Gud og Israel ble etablert, ble nettopp 
himmel og jord kalt fram som vitner (5 Mos 4,26; 30,19; 31,28).  I andre pakter kunne de 
involverte parters guder bli kalt på som vitner (Craig 1976: 23).  Israel kunne jo ikke kalle på 
andre guder, men himmel og jord står som uttrykk for det uforgjengelige som ikke skifter med 
generasjonene. I denne teksten er ikke pakten som eget ord tatt fram, men nettopp påkallelsen 
av himmel og jord, og lenger nede i teksten bruddet på det første bud (v. 2b.4b), kallet til 
omvendelse og avslutningen av det med valget mellom velsignelse og forbannelse (v.16-20) 
gjør det naturlig å la pakten være referanserammen for budskapet. 

 
Ellers ser vi at man kunne reise steinstøtter når en pakt ble inngått.  De skal også stå 

urokket gjennom generasjoner, så  trolig ligger samme tanke bak der også (1 Mos 31,51-53). 
 
Poenget er at Gud skal se på hvordan paktsforholdet mellom ham selv og folket. Da må 

vitnene kalles fram.  Det skal vise seg at det står dårlig til. 
 
 

2.2.2 Guds og folkets holdning til pakten, v.2b-3 
Herrens holdning til sitt folk uttrykkes gjennom bildet av en god far (sml. 2 Mos 4,22; Hos 
1,10). Disse bibelordene viser også at far – sønn-forholdet er nær knyttet opp til paktstanken.  
Faren sørger for gode kår for sine barn (Sal 103,13; Jer 31,9b; 5 Mos 32,6b.10).   

Farsforholdet innebar på den tiden også myndighet over sine barn.  Hvordan har så Israel 
forholdt seg til sin gode far?  Jo, de har ”satt seg opp imot” Herren.  Ordet er det samme som  
å ”gjøre opprør”. I 1 Kong 12,19 og 2 Kong 1,1 er det brukt om paktsbrudd.  Ved å knytte 
framstillingen til far–sønn-begrepet kommer automatisk også det fjerde bud inn i bildet.  ”Det 
var et barns plikt å ære ham (2 Mos 20,12); å gjøre opprør mot ham, enten i ord eller i 
handling, bragte død (sml 2 Mos 21,15.17)”  (Kaiser 1977: 5).  

Vers 3 sammenligner Israel med husdyr.  Selv de uforstandige dyrene vet å forholde seg 
naturlig og rett til sin eier og herre.  Det er mer enn en kan si om Israel.  Dette folket ”kjenner 
ikke” og ”forstår ikke”.  Det er ikke satt inn et objekt, men sammenhengen viser at det er sin 
Herre Israel ikke kjenner.   

Opprøret går dypere enn en ytre trassighet.  Det er brudd på det første og grunnleggende 
bud. Verre kan det ikke være.  Folket mangler den grunnleggende erkjennelsen av sin egen 
Herre. Det skulle føre til forbannelse (3 Mos 26,14ff).   
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2.2.3 Under paktens forbannelse, v.4-9 
Vers 4 begynner med et ”ve”-rop.  Det kan brukes som et klagerop over en inntruffen ulykke, 
for eksempel en dødsklage (Jer 22,18).  Det kan også brukes som introduksjonsord til en 
kommende katastrofe.  Da nærmer det seg et forbannelsesord  (sml 5 Mos 27,24 med Jes 
5,18f; Westermann 1968: 137-139).  Her i v. 4 synes begge betydningene å klinge med: V.5b-
9 beskriver ulykken de har erfart og v 5a spør hvorfor de vil ha flere slag.   

Tiltalen i v.4a er Guds folk, men beskrevet i negative vendinger, først to ord som 
beskriver hvordan folket er og så to om den sammenhengen de står i.  Det er et ”syndig folk” 
og ”tynget av skyld” / ” - misgjerning” (NB88).  Wildberger sier at ”å gjøre opprør” (v.2) er 
hovedordet hos Jesaja for feil forhold til Gud.  ”Synd” går gjerne på handlinger og ”skyld”/ 
”misgjerning” går på sinnelaget (Wildberger 1972: 21).  Det neste uttrykket knytter 
ondskapen til foreldregenerasjonen ”ætlinger av ugjerningsmenn”. Som sønner står de i en 
ondskapens sammenheng.   

V. 4b går over til å presisere grunnskaden.  Det er ikke enkeltsynder, men et feil forhold 
til paktens Herre.  Dette er karakterisert med tre verb: ”Gå bort fra”, ”forakte” og ”vende 
ryggen til”.  Ordbruken minner sterkt om det som blir brukt i pakten (5 Mos 31,20; 4 Mos 
14,11). 

Gud blir her kalt ”Israels Hellige”.  Det er en favorittbenevnelse på Gud hos Jesaja.  
Uttrykket er brukt 15 ganger i kap 1-39 og 14 ganger i de siste 27 kapitlene.  Ellers i GT er 
det brukt bare seks ganger.  I vanlige sammenhenger signaliserer helligheten 
maktfullkommenhet og tilknytning til det overnaturlige.  Slik sett kan det bli brukt om guder 
og templer og alt som er innviet og hører med til disse områdene.  Brukt om den bibelske 
Gud, har det maktfullkommenheten i seg.  Gud er som en opphøyd og eneveldig konge og alle 
skjelver for ham (Sal 99). ”Herren er hellig” gjentas tre ganger i denne sammenhengen 
(v.3.5.9). Kvaliteten på helligheten blir bestemt av den som så å si står i sentrum og utstråler 
sin kraft.  Når det er Herren, får helligheten en etisk karakter, som krever at folkets liv skal 
være i samsvar med hans etiske krav.  Ellers vil ulykken ramme (3 Mos 20,7-8; Jes 5,16; 
6,3.5).   

Når Gud kalles ”Israels Hellige”, blir det et navn som kaller hans folk inn til seg for at det 
skal leve i hans nærhet og etter hans vilje.  Det blir et farlig navn for dem som er urene og 
syndige (Jes 5,24; 6,5).  Men helligheten kan også beskytte dem som er innenfor og innviet til 
Gud (Jes 10,20; 29,19; Hos 11,9f). 

Vers 5 begynner med et retorisk spørsmål som innebærer at de allerede har fått smake 
Guds hellige vrede i ulykker han har latt komme over folket.  Det er også en indirekte 
oppfordring til å vende seg fra sitt frafall / opprør og komme tilbake til sin rette Herre. 

Siste delen av vers 5 og hele avsnittet til vers 9 er en beskrivelse av hvordan ulykkene har 
rammet.  Igjen finner vi nærliggende uttrykk i de store forbannelseskapitlene i Loven (sml. 5 
Mos 28,59.61; 29,21; 3 Mos 26,21).  ”Det Israel var truet med om det falt fra, har inntruffet 
på ordet”, sier Wildberger (1972: 27). 
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Tross ulykken er ikke folket helt utryddet (v.8-9).  Resttanken, som vi her møter, er 
sentral i Jesajaboka.  I kap 6,13c er den som et nyskudd fra et felt tre (sml også 11,1).  En av 
Jesajas egne sønner fikk navnet ”Sjear-jasjub” – ”En-rest-skal-vende-om” (7,3).  Her er resten 
kalt ”Sions datter”.  Det er et poetisk uttrykk for folket i Jerusalem.  Om en vil tenke denne 
teksten inn i en bestemt historisk sammenheng, så ligger felttoget til assyrerkongen Sankerib 
nær.  Han kom i 701 til Juda og erobret hele landet og omringet og nesten knekte Jerusalem 
også (2 Kong 18,13 – 20,19).  Men det er ikke nødvendig å la det være eneste 
referanserammen.  Flere ganger var Jerusalem utsatt for angrep og lidelser.  
Forbannelsestekstene i pakten legger også opp til en slik beskrivelse.   

Herren selv lot altså en rest leve videre.  Ellers ville de blitt som selve prototypen på både 
ugudelighet og fullstendig utslettelse: Sodoma og Gomorra. Her kalles Gud ”Herren Tsebaot” 
(oversatt ”Allhærs Gud” NO78/ ”hærskarenes Gud” NB88).  ”Tsebaot” betyr hærskarer og det 
kan gå på både Israels krigere, englene og stjernene (Hoaas 1978: 31). Særlig er uttrykket 
knyttet til Guds nærvær over paktskisten.  Den hadde et lokk, ”soningslokket” (eller 
”nådestolen” NB88) og på det var det festet to engleskikkelser, kjeruber.  Gjentatte ganger 
kalles Gud ”Herren Tsebaot, han som troner over kjerubene (1 Sam 4,4; 2 Sam 6,2). 
Paktskisten var plassert i templet, og da kunne en si at Herren bodde på Sion og byen kunne 
ikke rokkes så lenge han var der (Sal 46,6a). 

 
Ut fra dette kan vi forstå hvor tragisk det var når profeten Esekiel så Herrens herlighet 

forlate templet og byen (Esek 9,3.7; 10,4.18-20; 11,23).  Da blir byen en vanlig by og templet 
et vanlig hus og begge deler kan ødelegges uten at Guds ære og makt krenkes. 

 

I korthet kan vi se på vers 4-9 slik: Gjennom ”ve”-ropet i v.4 indikerer profeten at 
forbannelsen har rammet og at det fremdeles ligger en ulykkestrussel over folket.  Årsaken er 
bruddet på det første bud.  Da blir ”Israels Hellige” ikke til beskyttelse, men til ulykke for 
dem.  Forbannelsen har rammet slik at alle som vil se, kan se det.  Men v.5b antyder forsiktig 
at en omvendelse kan snu på dette.  Når folket ikke er helt utryddet, beror det utelukkende på 
Herrens godhet.  Han har latt en rest bli igjen, men han lar seg ikke manipulere. 

 
 

2.2.4 Falsk gudsdyrkelse avsløres, v.10-15 
Dette avsnittet innledes med en vanlig oppfordring til å lytte til Herrens ord (v.10).  Formen 
kan minne om en profetisk lovutleggelse med røtter både i visdommen og i prestelig 
undervisning (Wildberger 1972: 36). Det de skal lytte til, er ”Herrens ord” og ”vår Guds lov”.  
Det første, ”Herrens ord”, er gjerne knyttet til profetord (Jer 1,2; Hos 1,1; Jona 3,1).  ”Vår 
Guds lov” er positivt i sin klang. Det leder tanken over på det Gud allerede har åpenbart 
gjennom loven han hadde gitt.  Selve ordet ”lov” (thora) er et substantiv laget av et verb som 
betyr å veilede, undervise.  Med profetisk myndighet skal altså Jesaja legge fram hvordan 
Guds vilje skal utmyntes i folkets situasjon. Innholdet er likevel ikke en veiledning til et godt 
liv.  Det er anklagen som fortsetter.  Det kommer fram av tiltalen: ”Sodoma-høvdinger” og 
”Gomorra-folk”. Både folket og deres ledere er altså å ligne med de verste syndere som gikk 
undergangen i møte under Guds dom (1 Mos 18,20; 19,13; Jes 3,8-9).   
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Fra vers 11 til 13a finner vi et oppgjør med offertjenesten.  Slaktoffer og brennoffer var 
de vanligste ofrene og de nevnes ofte sammen.  Offerdyrene som nevnes er de største og mest 
dyrebare.  De er velfødde og fine, slik de skulle være.  Fettet og blodet skulle alltid vies til 
Herren (3 Mos 16-17). Så skulle det være en velbehagelig duft for Herren og han som bragte 
offeret skulle få soning og tilgivelse (3 Mos 1,4b.9; 17,11). Likevel blir disse ofrene avvist 
med at Gud ikke trenger dem, han er mett og bryr seg ikke om dem. Offergavene er gagnløse, 
ja, han har avsky for disse gavene folket prøver å påvirke ham med (v.13a).  

Tilsvarende sterke ord mot offertjenesten finner vi flere plasser ellers i GT også, for 
eksempel Am 5,21-26; Jer 7,21-23; Sal 50 og 51.  Wildberger og Kaiser antyder en slags 
offerkritisk liturgi i forbindelse med paktsfornyelsen på nyttårsfesten (Wildberger 1972: 37; 
Kaiser 1977: 13).  Om det er tilfellet, så utelukker det ikke en profetisk tiltale utenom denne 
situasjonen.  Hovedpoenget i alle disse tekstene er dommen over et ugudelig liv.  Da skal en 
ikke kunne påberope seg trøst fra offertjenesten, om det er aldri så fine offerdyr en kommer 
med. 

Når de skulle bære fram ofrene, kom de ”fram for mitt åsyn”.  Det er et uttrykk for å 
komme til templet for å tilbe (2 Mos 23,15; Sal 42,3; 63,2-3).  I tillegg til de store festene var 
nymånedagene og sabbatene viktige samlinger (4 Mos 10,10; 28,11-15).  I tillegg kunne en 
lyse til ”stevner” (v.13b).  Her siktes det til botssamlinger (Kaiser 1977: 14; 1 Sam 7,6; Jer 
14,12; Joel 1,12).  På linje med ofringene, som er instituert av Gud, blir også festene avvist.  
Foraktelig blir det sagt at det er som å ”tråkke ned mine tempelgårder” (v.12b).   

Men nå kommer begrunnelsen for å være så avvisende: ”Jeg tåler ikke ondskap og høytid 
sammen” (v.13b).  Hva ondskapen konkret består i, er ikke direkte sagt i dette verset, men i 
det foregående har vi sett at folket har brutt det første bud og vendt Herren ryggen og dermed 
revet bort selve grunnlaget for et sant samfunn med Gud.  Tiltalen som Sodoma-høvdinger og 
Gomorra-folk indikerer et tøylesløst moralsk liv og v.15-17 viser til vold og ubarmhjertighet 
som må rettes opp. 

Vers 15 avviser det som folk flest mener er en utvei som alltid står åpen, nemlig bønnen.  
”Kall på meg på nødens dag..” heter det (Sal 50,15).  Å bre hendene ut en bønnestilling der en 
vender håndflatene opp og det signaliserer ønske om fellesskap (Kaiser 1977: 15; sml 1 Kong 
8,54).  Men også bønnen blir avvist.  Gud vil verken høre eller se dem som ber. Det som 
stenger, er blod på hendene.  Det må bety blodskyld, og det kvalifiserer for dødsstraff og ikke 
for bønnhørelse  (1 Mos 9,6; 2 Mos 21,14). 

Alt i alt kan vi summere opp det profetiske budskapet folket må forholde seg til slik:  
Offer og samling i templet sammen med bønn blir med forakt skutt til side.  Selv om alt dette 
er gitt av Gud som veier å søke ham på, lukker han dem til.  Årsaken er klar: Tro og moral 
hører sammen (1 Sam 15,22; Mik 6,6-8).  Men et liv i klar strid med Guds vilje, vender Gud 
seg bort og vi kan summere folkets stilling framfor Gud med Motyer: Ingen guddommelig rett 
[til å søke Gud] (v.12); ingen guddommelig godkjennelse [av deres tilbedelsesformer] (v.13-
14); intet guddommelig svar [på sine bønner] (v.15;  Motyer 1993: 45). 

 
Det ligger nær å dra inn Jesu ord fra Bergprekenen: ”Dersom du bærer fram et offer til 

alteret og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven 
liggeforan alteret og gå først og bli forlikt med ham.  Kom så og bær fram ditt offer!” (Matt 
5,23-24). 
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2.2.5 Kall til sann omvendelse, v.16-18 
Mens v.10-15 har avslørt og avvist falsk gudsdyrkelse, viser disse versene veien til et sant 
forhold til Gud.  Formelt sett kan det knyttes sammen med de foregående versene, men saklig 
åpner det for noe nytt, nemlig muligheten for å komme ut av uføret der de har fått smake 
forbannelsen og der de har prøvd å hjelpe seg med en ytre henvendelse til Herren uten 
sannhet.  Avsnittet består av en rekke oppfordringer og avsluttes med et løfte. 

Vers 16 begynner med forholdet til Gud.  ”Vaske” er et ord som i hovedsak brukes om 
kultisk renselse i GT (52 av 73 ganger i følge Motyer 1993: 47).  Det samme gjelder ”gjøre 
ren”.  Selv om det er brukt slik, er det tydelig at renselsen gjelder moralske synder.  De 
moralske brudd på Guds vilje gjør menneskene kultisk urene, slik at de ikke kan bestå i Guds 
nærhet.  Vers 17 viser til de positive bud i loven, det som skal gjøres.  Spesielt gjelder det å ta 
seg av de svake.  Det er klart påbudt i loven (2 Mos 22,22; 5 Mos 24,17-21). Men det er en 
gjennomgangstone i profetenes anklager at folkets ledere har utnyttet sin posisjon til egen 
fordel framfor å bruke den for å hjelpe dem som ellers har vanskelig for å klare seg  (Am 4,1; 
Mik 2,1-2). Gudsforholdet skal vise seg i nye holdninger til ens medmennesker.  Nøkkelord er 
godhet, rettferd og barmhjertighet.  

Man kan lure på om kravet til forbedring er en forutsetning for å kunne gå til neste vers 
med tilgivelsen.  Det er det neppe, for i v.18 kan en fremdeles ha sine blodrøde synder å 
presentere og blir lovet nåde umiddelbart.  Det er heller slik at v.16-17 er motsetningen til 
v.13-15.  Folket søkte Herren samtidig som de holdt fast på sitt ugudelige liv.  De ville ha 
”billig nåde”.  Det blir bryskt avvist: ”jeg tåler ikke urett og høytid sammen”, ”jeg hører dere 
ikke…. hendene deres er fulle av blod” (v.13b.15b).  ”Jesaja beskriver ikke midlene for Guds 
tilgivelse, men bare forutsetningene”, sier Kaiser om v.16-17 (Kaiser 1977: 16-17).   

Vers 18 kommer med selve tilgivelsesordet.  Verbet som er brukt i uttrykket ”gjøre opp 
vår sak” / ”gå i rette med hverandre” er hentet fra rettsspråket (2,4a; 11,4a; 1 Mos 31,37).  Det 
er saken fra v.2a som her løftes fram til avgjørelse.  Utgangspunktet kan være det verst 
mulige: synder i de sterkeste rødfarger.  Det fører tanken umiddelbart tilbake til blodskylden i 
v.15.  Der dødsdommen skulle være klar, blir det gitt et løfte om fullstendig renselse.  
Hvordan renselsen skal skje, er ikke sagt.  Uttrykkene er holdt i passiv, men i og med at det er 
Herren som inviterer, er han det logiske subjekt i setningen.  Gud vil sørge for at de blir 
renset. I v.11 og 13 ble ofringene avskrevet som ”gagnløse”.  Men i kap 6,6-7 blir profeten 
selv renset med en glo fra alteret.  Offertjenesten er altså likevel effektiv.  Det er rimelig å 
regne v.11 og 13 som situasjonsbetinget:  Dersom de ikke vil leve etter Guds vilje i pakten, 
kan de heller ikke trøste seg til nådemidlene.  Men den som vil leve i samfunnet med Gud 
etter hans vilje og lære det gode (v.16-17), får del i en ubegrenset tilgivelse for syndene når de 
kommer fram i et ærlig oppgjør. 

 
Det er uheldig at NO78 deler mellom v.17 og v.18.  På den måten blir det ikke så tydelig 

at de oppfordringene som ligger i versene 16-17 hører sammen med v.18. 
Wildberger (1972: 50.52) oversetter v.18b som et retorisk spørsmål: ”Om deres synder er som 

skarlagen, kan de da bli hvite som snø …?”  Dette mener han må besvares med ”nei”.  Han sitere Duhm 

med tilslutning:  ”Jesaja tilbyr ingen steder en så uforbeholden tilgivelse for synder.”  Språklig er dette 

mulig, men sett i lys av sammenhengen med v.16-17 kan dette stå som et vitnesbyrd om Guds ufortjente 

nåde (5 Mos 7,6-8) og den tradisjonelle oversettelsen og forståelsen er fullt forsvarlig.  I resten av 

kapitlet ser vi også hvordan Herren uten betingelser griper inn og renser og gjenoppretter sin by Sion til 

det den er tenkt å være (Jes 1,26).   
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2.2.6 Paktens velsignelse eller forbannelse, v.19-20 
Velsignelser og forbannelser hørte med til pakten (se for eksempel Thompson 1974: 19).  Jeg 
har gått ut fra at dette avsnittet er å forstå som en rettssak basert på paktsforholdet.  
Velsignelsene består i høy grad av ”å nyte landets goder” mens forbannelsene av ”å fortæres 
av sverd”  (3 Mos 26; 5 Mos 28). 

 
 

2.2.7 Sammendrag 
Ved å bruke mønsteret fra pakten og paktsfornyelsen kaller profeten folket fram for Herren 
for i form av en rettssak å prøve folkets stilling.  Det viser seg at selve grunnlaget, 
tilslutningen til det første bud, er borte.  De har da også fått smake ulykkene som paktens 
forbannelser kan liste opp.  De har holdt fast ved sine religiøse ofringer, fester og bønner, men 
dette blir brutalt avvist som ugyldig pga. deres ugudelighet, som de ikke har villet vende seg 
bort fra.  Håpet ligger i en sann omvendelse, der de vil avstå fra sin ugudelighet og bøye seg 
inn under Guds vilje i pakten.   De kan de komme og få en grenseløs og betingelsesløs 
tilgivelse.  Men folket må velge selv.  Velsignelsens goder eller forbannelsens ulykker 
avhenger av dette valget. 

Hvordan framtiden vil arte seg for folket blir da viktig å skissere.  Neste delen av kapitlet 
gir en kort oversikt over Jerusalems dom og frelse og hvordan dette får betydning for dem 
profeten henvender seg til. 

 
 

2.3 Framtidsperspektiver på Jerusalem og folket, v.21-31 
Denne delen består av tre mindre enheter.  Den første delen gjelder spesielt Jerusalems 
framtid (v.21-26) og den er chiastisk oppbygd: 

 
a) Byens frafall, v.21a 
b) Retten er byttet ut med mord, v.21b 
c) Billedbruk: verdier er spolert, v.22 
d) Lederne er korrupte, v.23 
e) Gud Herren griper inn, v.24a 

      D) Lederne dømmes, v.24b 
C) Billedbruk: verdier gjenvinnes, v.25 

B) Retten gjenopprettes, v.26a 
A) Byen fornyes etter sitt opprinnelige ideal, v.26b 

 
Vers 27-28 viser hvem denne ”byfornyelsen” skal gjelde for, nemlig de som vender om.  

De andre vil bli knust. 
Avslutningen (v.29-31) skifter fra 3. til 2. person og signaliserer med det en direkte 

anvendelse av budskapet på Jesajas tilhørere.  Vi har sett at også første delen (v.2-20) har 
slike skifter og det er ikke uvanlig i profetisk litteratur (Motyer 1993: 51 fotnote). 
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2.3.1 Jerusalems frafall, dom og gjenreisning, v.21-26 
At ”den trofaste byen” er Jerusalem går fram av sammenhengen, særlig i v.27 der Sion-navnet 
er brukt.  Den stod i en særstilling i Israel og Juda fordi Davids utvalgte kongeætt bodde der 
og templet var så å si Herrens jordiske bolig.  Men å kalle byen ”den trofaste” kan virke litt 
søkt.  I kortere perioder kunne nok gudfryktige konger prøve å håndheve retten og rydde opp i 
avgudsdyrkelsen, men stort sett er bildet negativt. Det kan vel være idealet vel så mye som 
den historiske virkeligheten som ligger bak uttrykket (sml Sal 46 og 122). 

 
Ørkentiden kan av og til bli brukt på samme måte.  Da tilba de Gud og da var Israel som en trofast 

og god kvinne for sin mann (Hos 2,15b;  Jer 2,2-3).  Dette er idealbeskrivelsen, men profetene og 

salmistene var fullt oppmerksomme på skyggesidene i samme tidsrommet  og kunne dra dem fram ved 

andre anledninger (Hos 13,4-6;  Jer 7,22-26). 

 

Hosea 1-3 bruker bildet av et ekteskap for å karakterisere paktsforholdet mellom Gud og 
folket.  Her sammenligner Jesaja Jerusalem med en skjøge.  Det passer bra, for 
avgudsdyrkelsen kunne ha innslag av kultisk prostitusjon knyttet til seg.  En slik utro kvinne 
skulle etter loven være hjemfalt til døden (5 Mos 22,22).   

Det Herren hadde satt inn i Jerusalem, var rett og rettferd (v.21b).  ”Rett” (hebr: misjpat) 
blir brukt om både lovene, praktiseringen av loven og domsavgjørelsene.  ”Rettferd” (hebr: 
tsedaqa) står gjerne for de gudgitte normer og gjerninger som svarer til dem. Til sammen gir 
de uttrykk for Guds vilje og det som er forventet at en dommer, som Guds representant, skal 
stå for (Sal 97,2; 89,15; Jes 9,6; 11,4).  I den aktuelle situasjonen som profeten står overfor, er 
dette byttet ut med mord.  Det kvalifiserer for dødsstraff. 

Vers 22 bruker to bilder for å vise at folket er fordervet.  Det ene er en mislykket 
smelteprosess for å få ut det ekte sølvet ved å skille ut slagget.  I stedet er slagget det eneste 
man finner.  Ved å blande vann i vin (eller kanskje en form for øl; Wildberger 1972: 61),  blir 
vinen ødelagt med vilje. 

Vers 23 spesifiserer uretten mer direkte ved å knytte den til lederne.  De er opprørere (se 
v.2b). Opprøret gjelder f.o.f. mot Gud og hans vilje.  Det blir eksemplifisert i resten av verset. 
Tyveri er brudd på det sjuende bud, og bestikkelsene, som de elsker, inkluderer også 
rettssikkerheten og er brudd på det åttende bud i tillegg (2 Mos 20,15.16; 23,6-8; 5 Mos 
27,25).  Dette går særlig ut over de svake i samfunnet (se Jes 1,17b). 

Stilt overfor dette kommer vendepunktet ved at Gud griper inn (v.24a).  Han er her gitt 
tre mektige navn.  Det første er Ha-Adon, Herren, den rettmessige eier og hersker.  På tysk 
kan en bruke ”Allherr” for å få fram tyngden i begrepet (Wildberger 1972: 62-63).  Han er 
også Jahve Tsebaot, Hærskarenes/Allhærs Gud (se tolkning av 1,9) og Israels Veldige.  Dette 
siste navnet fins bare her i Bibelen, men ”Jakobs Veldige” er brukt flere ganger, og dette er 
trolig en variasjon av det navnet (Jes 49,26; 60,16).  Her og i 1 Mos 49,24 er det brukt i en 
positiv sammenheng.  Men det kan også brukes i en negativ kontekst, der Jakobs Veldige skal 
dømme fiendene (5 Mos 32,41.43; Jes 35,4).  Tragedien her er at Juda og Jerusalem har gjort 
opprør og dermed stilt seg på fiendenes side. 

Vers 24b tar da også et oppgjør med disse ugudelige som vi møtte i v.23. 
Vers 25 svarer til v.22 i chiasmen.  Her gjelder ikke en mislykket lutring som i første 

smelteprosessen, men nå blir det uedle fjernet. 
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Hva denne renselsen resulterer i, kommer i v.26a.  Det er motstykket til v.21b.  Der ble 
det markert at retten ble krenket og morderne fikk fritt rom.  Nå skal dommere og rådgivere 
søke tilbake til kildene, til den første tid.  At det her er tenkt mer ideologisk enn kronologisk 
har jeg nevnt ovenfor.   

Resultatet blir at byen blir kalt Rettferdsby og Troskapsstad.  Et navn gitt på denne måten 
skal karakterisere bæreren av navnet. Rettferden står for Guds gode normer (se ovenfor) og 
troskap markerer at det er slutt på vakling og lefling med hedenskap og fremmede guder. 

Som en oppsummering kan vi si at første delen av chiasmen, fra v.21 til v.23 klager over 
det samme som allerede er avslørt i den første delen av kapitlet.  Men så griper den 
rettmessige eier og paktens Jahve med sine hærskarer inn.  Det blir til dom for dem som har 
stilt seg på feil side.  Men deretter bygges det opp igjen, slik at det Gud hadde tenkt med sin 
by blir realisert: Jerusalem blir Rettferdsby og Troskapsstad.  Dette blir lovet uten at her er 
satt fram noe krav om omvendelse. Det er Guds frie inngrep for å gjennomføre sin vilje.  At 
det er noe som hører framtiden til, ja den eskatologiske virkelighet, etter dommen, kommer 
fram av uttrykkene "som .. før” og ”i den første tid” som blir satt opp imot framtidshåpet 
introdusert ved ”siden”.  Å bruke kjente begreper fra historien som mønster for håpet, er 
velkjent i Israels profetiske tradisjon (se Valen 1988: 68-72).  Her er det altså Jerusalem som 
fungerer som forbilde for den kommende frelsestid. 

 
 

2.3.2 Hvem gjelder håpet for? v. 27-28 
Hvem er så innbyggerne i Jerusalem/Sion?  Av parallellismen i v. 27 ser vi at ”Sion” og ”de 
som vender om” tilsvarer hverandre.  Hva som ligger i å omvende seg, finner vi i v.16-18, 
selv om ikke selve ordet omvendelse er nevnt der. 

Disse skal bli ”forløst”.  Det er et ord som kan brukes om å frikjøpe.  Det kan også bety å 
løse ut av nød og fare, særlig i Salmene (Sal 31,6; 26,11; 25,22). Det har også en kultisk bruk 
(2 Mos 13,13; 3 Mos 27,27).  Endelig kan det brukes om å bli fridd fra synder og død (Sal 
130,8; 49,8-10.16).  Meningen her er ikke spesifisert, men sammenhengen gjør det rimelig å 
tenke på å bli forløst fra Guds dom, som lå over de ugudelige. 

Forløsningen skal skje ved rett og rettferd. Vi så i vers 21 at rettferd (tsedaqa) er det som 
er i samsvar med Guds gode norm og vilje mens rett (misjpat) går mer på en praktisk utøvelse 
av retten.  Spørsmålet er så hvordan denne forløsningen skal realiseres. Hele avsnittet er holdt 
i passiv: ”bli forløst”.  Det er Gud som er det logiske subjekt.  Det ser vi av det foregående. 
Men samtidig gjelder løftet for de omvendte.  Da ser vi samme spenningen som i v.16-18:  De 
som omvender seg må være villige til å slippe taket i sine ugudelige gjerninger og komme inn 
i et ærlig oppgjør med Gud.  Så vil han gi sin tilgivelse fritt og fullt.  Det er den frelsende 
rettferd vi her møter, uten at det er utdypet hvordan Gud vil realisere den. 

Vers 28 er motpolen til v.27.  Forløsningen vil ikke nå fram til dem som har gjort opprør 
og står Gud imot.  De skal ”knuses”.  Dette verbet er brukt i kap 8,15; 14,29 og 28,13 om 
ulykker en ikke kan stå seg imot.  ”Gå til grunne” er i kap 31,3 oversatt med ”omkomme”.  
Uten at innholdet er klarere utmalt i vårt vers, er det likevel klart at ulykke og død venter dem 
som ikke vender om.  De skal ikke få del i Guds gode planer for Sion. 
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2.3.3 Dom over avgudsdyrkerne, v.29-31 
De som har forlatt Herren og vendt seg til avgudene blir her direkte tiltalt i 2. person flertall 
”dere”.  Det kan kalles en domskunngjøring (Wildberger 1972: 69).  Det kan i det 
helhetsperspektiv jeg har lagt på kapittel 1 knyttes til rettssaken som ble åpnet i 1,2 der 
vitnene blir kalt fram og de skyldige anklaget.  Her får de høre dommen over seg. 

Eiketrærne og de hellige lundene (eller ”hagene” NB88) var stedene der avgudsdyrkelsen 
fant sted (5 Mos 16,21; 2 Kong 16,4; Esek 6,13).  Man tenkte trolig at disse sterke og frodige 
trærne representerte livskraften og ved å tilbe der, kunne den aktualiseres videre til folk og 
dyr og markens grøde.  Dette hadde folket foretrukket framfor en sann tilbedelse av Herren 
(Jes 57,5; 65,3).   Det Herren vil sende dem, er ikke frodighet og velsignelse, men ”skam” og 
”vanære”.  Det er ikke uttrykk for skuffelse i følelseslivet, men tap av anseelse og posisjon.  I 
vers 30 holder profeten fast på bildet og dømmer avgudsdyrkerne til å tørke bort som en 
vissen eik og en hage uten vann. 

Vers 31 avslutter avsnittet med å markere en uopprettelig utslettelse.  ”Stry” er tynne 
trevler av lin el. lign. Det er ubrukelig til tråd, men tar fort fyr og brenner opp.  Brann er ofte 
brukt som uttrykk for Guds straffedom og markerer utslettelse  (Jer 4,4; 21,12). 

 
 

2.3.4 Oppsummering 
Vers 21-31 viser at Gud vil lede sitt folk gjennom historien.  Veien går gjennom dom og 
renselse til frelse.  Dette er Guds eget verk og menneskelige reaksjoner og aktiviteter er holdt 
utenfor.  Guds gode mål skal bli nådd.  Sion skal igjen bli det den etter Guds ideal var 
grunnlagt for å være: Rettferdsby og Troskapsstad.   

Dette framtidshåpet skal de som vender om ha.  De som holder fast på sitt opprør og sin 
avgudsdyrkelse vil måtte møte Guds straff og ødeleggelse over seg. 

 
 

2.4 Helhetsoverblikk 
Utgangspunktet for dette kapitlet er et rettsoppgjør mellom Gud og folket på paktens grunn.   

Etter å ha påvist syndene og falskheten i tilbedelsen viser Gud at et ærlig oppgjør er det 
eneste som kan redde dem. Da vil de ikke få nåde for å kunne fortsette i sine synder, men de 
vil bøye seg for å leve etter Guds vilje og åpent bekjenne sine synder. Da vil de møte en full 
og fri renselse selv for de grusomste misgjerninger.   

Lydighetens vei fører til velsignelse og ulydighetens vei til utslettelse ved sverd.   
 

Dette er likevel ikke en automatisk måte å sikre seg suksess på.  Særlig Salmene, men også de 

historiske og profetiske bøkene i GT er fullt klar over at de gudfryktige må lide.  Det er vanskelig å 

unngå i syndens og urettens verden.  Men Gud går med gjennom alt og på hans side kan en ikke komme 

ut med tap i det endelige oppgjør (Sal 73;  1 Mos 50,20; Jer 15,15-18; sml. Rom 8,35-39). 

 
Siste delen av kapitlet begynner for så vidt som første delen med å påvise hvor elendig 

det står til.  Men det kan ikke hindre Guds gode vilje.  Han skal selv straffe, rense og 
gjenopprette sin by til det han i utgangspunktet hadde tenkt den til.  Her er ikke snakk om 
menneskelig påvirkning i noen lei.  Slik sett vil velsignelsen bli realisert uansett.  
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Men det er de omvendte som skal få nyte godt av dette.  På den måten kan vi si at løftene 
i siste delen av kapitlet utdyper hva som ligger i velsignelsen. Det er delaktighet i det 
gjenskapte Sion.  På tilsvarende vis blir dommen forkynt med et aktualiserende ”dere”. 

Med dette har vi funnet både den aktuelle samtidige forkynnelsen og den framtidsretta 
forkynnelsen representert.  De er knyttet sammen slik at det er avgjørende hva tilhørerne nå 
bestemmer seg for.  Det får konsekvenser for hvor de vil befinne seg når Gud fullbyrder sine 
planer:  De vil enten bli  gitt plass i det gjenskapte Sion eller bli underlagt straffen og 
dommen. 

 
 

3.0 Aktualisering 
Mange i vår tid vil gjerne kalle seg kristne.  Noen vil delta i kirke og menighetsliv, i hvert fall 
i høytidene.  Men dersom en slik tilknytning går sammen med et liv der en holder fast på et 
livsmønster og handlinger som går imot Guds bud, må de vite at de vil ende opp under 
dommen.  Veien til liv og håp går via omvendelsen, slik det er beskrevet i 1,16-17 og et 
rettsoppgjør med en full tilgivelse.  Tilgivelsen er Guds verk, ikke knyttet til de gamle 
ordninger lenger, men til Jesu soning for våre synder og hans liv. Den fulle virkeliggjøring av 
Guds stad som ”Rettferdsby” og ”Troskapsstad” er fremdeles framtid, men de omvendte har 
del i et fullt håp som Herren skal sørge for blir realisert. 

De avguder og de ugudelige livsmønster vi lett blir hengende fast i, kan vel ytre sett 
variere fra det Juda og Jerusalem praktiserte, men det er vår tids forkynneres oppgave å 
avsløre og kalle til regneskap framfor Herren. 
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Fra bølgedal til bølgetopp 
Kirkens misjonssituasjon ved forrige tusenårsskifte 
Av Arne Tolo 
Da historikeren Kenneth Scott Latourette ga ut sin monumentale misjonshistorie, ga han 
verket tittelen ”A History of Expansion of Christianity”.1 Historien om evangeliets utbredelse 
fra Jesu himmelfart til fram mot vår tid er vitnesbyrdet om en bevegelse som stadig har økt i 
styrke. Latourettes beskrivelse av kirke- og misjonshistorien som en tidevannsbølge, er også 
kjent. Historien beveger seg som en stadig økende bølge gjennom tidenes og folkenes hav. 
Tidevannsbølgen beveger seg likevel ikke bare stadig mot nye bølgetopper, der er også 
tilbakeslag eller bølgedaler.  
Islams ekspansjon  
Tiden omkring det forrige tusenårsskiftet lar seg beskrive som en overgang fra en slik 
bølgedal mot en ny topp. Tiden før tusenårsskiftet bar preg av islams enorme ekspansjon på 
bekostning av den kristne kirke. I Midtøsten hadde kirken overlevd, men ikke stort mer. De 
siste tre hundre år før, hadde i stor utstrekning vært preget av den nye arabiske religionens 
oppblomstring og misjonsoffensiv. I 622 hadde Muhammed flyktet fra Mekka til Medina, 
sterkt inspirert av sin åpenbaring om at han skulle være den levende Guds profet. Da han døde 
ti år senere, hadde han samlet omkring seg en liten gruppe tilhengere som ble misjonærene og 
kjernetroppen i den nye religionens misjonsoffensiv. Det monoteistiske budskap ”Det er 
ingen som Gud uten Allah, og Muhammed er hans profet,” viste seg å ha stor 
gjennomslagskraft.  

Den nye bevegelsen fikk en bemerkelsesverdig hurtig fremgang. De kristne 
kjerneområdene fra Jerusalem via Palestina og Syria til Egypt og hele Nord-Afrika ble erobret 
av det islamske imperium. Selv om islam ikke hadde hatt særlig fremgang nord for 
Pyreneene, fortsatte erobringene andre steder. Selveste Rom ble inntatt, og før tusenårsskiftet 
var Sicilia og store deler av Sør-Italia islamisert.2 Østover var situasjonen den samme. Det 
gamle persiske riket ble ødelagt og Lilleasia med hele Det østromerske riket ble satt under et 
stadig sterkere press inntil det ble erobret av islam.  
Kirkens resignasjon 
Den kristne kirke opplevde slutten av det forrige tusenåret som ytterst mørk og tragisk, og 
som den største nedtur. Alternativet til å slutte seg til islam var død eller frafall. Tiden ble 
nokså nedslående for de kristne, ofte stod de overfor massakrer og mange måtte bøte med 
livet. 

Ganske ofte overlevde likevel de kristne selv om deres sivilisasjon gikk til grunne. Ikke 
sjelden levde de kristne sitt liv videre i sin tro. De ble utsatt for adskillige prøvelser og måtte 
tåle tap av rettigheter og privilegier. De ble ofte annen klasses skattebetalere og borgere og 
hadde liten og ingen mulighet om å komme på høyde med den muslimske overklasse.  

                                                 
1 New York and London 1938. 
2 Roma var på muslimenes hånd en kortere tid.  
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Likevel hadde araberne ofte bruk for de kristnes innsats. Derfor fikk de kristne holde 
fram med å bekjenne sin tro for at de skulle forsette som bønder og administratorer under 
araberne. Araberne som selv ikke var bønder, hadde bruk for de kristne til å dyrke landet. På 
samme måte var de avhengige av de kristne som sekretærer og oversettere for slik å ta vare på 
oppgaver i byråkratiet. I noen land, som for eksempel i Egypt, kom de kristne ganske høyt 
opp i regjeringens tjeneste. Hele tiden var det likevel et press på dem for å bli muslimer, og 
ganske mange av dem ga etter.3 

 

Midtøsten - Europa 
Den arabisk islamske erobringen ble en tragedie for den kristne verden. Ved slutten av det 
første tusen året følte de kristne i vest og kanskje særlig i øst seg underlegne i forhold til 
muslimene. Også de østlige kirker mistet nå sin dominerende politiske og intellektuelle 
innflytelse. Kirkene ble tappet for menneskelige ressurser ved at yngre mennesker falt fra 
kirkens tro og gikk over til den nye islamske tro.  

Samtidig hadde likevel den kristne kirke i de områder som i dag utgjør Europa vist en 
sterkt overlevelsesevne. På tross av motgang og hindringer ble evangeliet forkynt i alle 
retninger. Mens kristendommen og kirkene i de områdene de først hadde dominert, opplevde 
en dramatisk tilbakegang, kom evangeliet til å stadig prege flere av de mange folkegruppene i 
Europa. I større og større grad skulle evangeliet vitalisere folkenes liv i nye områder.  
Millenniumskiftet  
Tiden fram mot tusenårsskiftet var preget av ulike trender og forandringer, politisk og 
kulturelt. Mens kirkene i Midtøsten så vidt hadde overlevd, var de europeiske landområdene i 
sterkere og sterkere grad preget av overgang til kristendommen. I stor grad var likevel 
misjoneringen blant de europeiske folk ofte overfladisk, mye av den tidligere hedenske kultur 
preget kirkene og de kristnes liv. Likevel var det en kjennsgjerning at Europa ble vunnet for 
den kristne tro fra Biskayabukta til Volga, fra Skottland til Donau. Dette skal vi siden komme 
tilbake til. 

Endetidsfrykt, usikkerhet , frykt og overtro preget Europas kristenhet fram mot år 1000. 
Dette hadde sammenheng med omfattende erobrings og røvertokter av folkegrupper fra nord 
og øst. Vikingene fra Skandinavia og magyarene (ungarerne) fra områdene sør for Uralfjella 
gjorde livet utrygt. På samme måte som man i vest bad Gud om å unngå vikingenes raseri, 
bad man i øst om å bli frelst fra ungarernes piler. Ungarernes ryttertokter ble blant kristne 
europeere tolket apokalyptisk – det var begynnelsen til verdens undergang.4  

På slutten av 900-tallet ble likevel angrepsbølgene fra vikingene og ungarere sjeldnere. 
Det var et resultat av at de europeiske folkene ble dyktigere til å forsvare seg samtidig med at 
de hedenske folkene som før hadde herjet og plyndret, ble integrert i en stadig mer 
felleseuropeisk kristen sivilisasjon.  

                                                 
3 Neill Stephen, A history of Christian Mission , s.64. Baltimore 1964. 
4 Seim Jardar, Øst - Europas historie, s. 26. Oslo 1999. 
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Tiden ble likevel tolket apokalyptisk. En forbandt overgangen til et nytt millennium med 
verdens undergang. En fransk geistlig skildret tiden som mørk og vanskelig. Byene ble 
avfolket og klostrene ruinert og nedbrent. Menneskene levde uten å frykte Guds lov og 
forsøkte ikke å temme sine lyster. De var kun opptatt med å tilfredsstille egne behov, og å 
gjøre det som var godt i egne øyne. Både guddommelige og menneskelige lover ble satt til 
side. De sterke undertrykte de svake. Verden var full av vold mot de fattige, de plyndret 
kirkene og klostrene. Menneskene oppførte seg mot hverandre som fisken i havet. I årene før 
tusenårsskiftet var folk veldig oppskaket av merkelige tegn i naturen. Kometer viste seg på 
himmelen og en hval strandet på ei strand i Frankrike.5 Tida var generelt preget av engstelse. 
Midt oppi dette oppstod det en vekkelsesbevegelse, ”Guds fred” , flere biskopper samlet folk, 
både adelige og leke, til storsamlinger. Adelsfolket ble utfordret til å garantere at de ikke 
skulle ta jorden fra lekfolket. Da de gikk med på det var det sikkert med frykt på en nær 
forestående dom. Det ser slik ut for at det var en viss botstemning blant folk. Denne 
vekkelsesbevegelsen fikk stor utbredelse i Europa og særlig i Frankrike.6 

En avgjørende grunn til den endetidsfrykt man var vitne til, var de tidsberegninger 
Dionysius Exiguus hadde gjort på 600-tallet.7 Ut fra hans beregninger av kirkens kronologi 
var det blitt en alminnelig tro at kirkens levetid skulle vare ett tusen år. Denne tidsepoken, 
kirkens tidsalder, var i ferd med å ebbe ut og historiens avslutning var snart forestående. 
Kristenheten var preget av frykt. Mange lærde og lege kristne på den tida gikk ut fra at de 
tusen år som det står om i Joh Åp 20, var identisk med tida mellom Jesu første og annet 
komme. Altså at det skulle gå tusen år fra han ble født til han kom igjen. Det var derfor det 
var forventinger om at ett eller annet skulle skje ved tusenårsskiftet. Folk hadde en negativ 
forventning og regnet med ulykker og katastrofer, og at ondskapens krefter ble sluppet løs når 
Antikrist kom. 

Man forventet at endetiden ville bli innvarslet med omfattende uroligheter og den 
endelige og grusomme Guds dom skulle innhente jordens befolkning. Når alt kom til stykket 
inntrådte tusenårsskiftet uten at noe spesielt skjedde. År 1000 var som et annet årstall, 
tusenårsskiftet kom uten dramatikk og det gikk et lettelsen sukk over hele Europa. Likevel 
kan man si at overgangen fra det første til det andre årtusen ble en klar markering av et 
tidsskille. Optimismen spredte seg, kirker over hele Europa, spesielt i Italia og Frankrike, ble 
restaurert. 

Og kirkens misjonsinnsats i stadig nye områder syntes å tilta.  
Et tidsskille  
Europa kunne nå legge bak seg det mørke og nedslående som hadde preget avslutningen av 
det første tusen året. Korsets budskap hadde gjennom flere århundre tapt stadig tapt terreng i 
forhold til halvmånen. Folk både i Sentral- og Vest Europa hadde bedt om å bli befridd fra 
normannernes raseri og ungarernes piler. Dette skulle snart bli forandret, da både de 
skandinaviske vikinger og de uralske magyarene ble en del av den europeiske kristne 
kulturen. Selv om kristendommen hadde tapt mange skanser i sør, både i Asia, Afrika og 
Europa, skulle nye områder og folk nås.  

                                                 
5 Neill Stephen, A history of Christian Mission , s. 98. Baltimore 1964. 
6 Skarsaune, Oscar i misjonsbladet Utsyn, nr. 36, 1999. 
7 The Oxford Dictionary of the Christian Church,s. 407, London 1974. 
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De kristne fikk igjen troen på at Islam ikke var uslåelig. I Spania vant kristendommen 
tilbake sitt fotfeste. Kristne inntok igjen Sicilia og i Mesopotamia var det til og med en 
arabisk stamme som aksepterte kristendommen framfor Islam.8 Som en ny og sterkere 
tidevannsbølge skulle den kristne misjonsinnsats igjen prege verden. 
Til jordens ender – misjonens gang 
Det nye millennium ble innledet av framgang og utvikling for Europa, som nå var 
hovedarenaen for kristendommen. En ny historisk era var på trappene. Omfattende reiser, 
handel, militære operasjoner, kunst og arkitektur preget det europeiske liv. Noe av det mest 
avgjørende som nå skjedde sett fra et misjonshistorisk perspektiv, var at kristendommen 
nådde stadig ut til Europas periferi. Kristenheten ble utvidet til også å prege Europas ytterste 
grenser. Samtidig fikk kristendommen sterkere inngang i Sentral Europa der tsjekkere og 
polakker ble kristne. Men også herskerne i Kiev, hjertet av det som skulle bli Russland, og 
fyrstene i Ungaren valgte kristendommen.  
Mot nord 
Århundret fra 950 til 1050 kom til å bli en meget sterk misjonsperiode. Den kristne 
misjonsbevegelse opplevde nå en geografisk ekspansjon uten sidestykke før etter 1500 tallet.9 
En ble nå vitne til at hedenske folkeslag i for eksempel Skandinavia som tidligere var blitt 
oppfattet som en trussel mot kristendommen, gikk over til den kristne tro. Dette galdt særlig 
Danmark og Norge, mens det ikke skjedde i samme utstrekning i Sverige før noe senere.10 
Den nordeuropeiske kultur ble nå for alvor preget av den kristne kultur. En må også nevne at 
områder ved ”jordens yttergrenser” slik som Færøyene, Orknøyene, Island og Grønland ble 
nådd. Dette skjedde som en følge av at disse øysamfunnene nærmest var etablert som kolonier 
i nær tilknytning til Norge.  

                                                 
8 Latourette, Kenneth Scott, A history of Christianity, Vol. I, s.385, San Francisco 1975. 
9 Ibid. 
10 Torstein Jørgensen har i en egen artikkel tatt for seg situasjonen i Norge ved forrige millenniumskifte. Denne artikkel 

berører utviklingen i Norge og Skandinavia mer generelt. 
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Nordover nådde det kristne budskapet for alvor Skandinavia og kom slik til å farge 
kulturen her. Det har blitt hevdet at Skandinavia hadde vært fullstendig avskåret fra og isolert 
i forhold til resten av verden.11 Tvert imot er en blitt klar over at nordboerne har hatt en 
ganske tidlig kontakt med de kristne kulturene i sør og i vest.12 Utgravninger i nyere tid har 
brakt fram i dagen angelsaksisk og irsk smykkekunst, franske våpen, frisiske moteklær og 
tysk keramikk, men også små vievannskar og blykors til å bære om halsen. Både Hedby i 
Danmark og Birka i Sverige var alt på 800-tallet påvirket av det kristne Europa. Også for 
Norges del er det i nyere forskning blitt understreket en tidlig kristen påvirkning.13 Biskop 
Birkeli har bl. a. understreket dette ved å hevde ”at sjø-Norge i de første århundrene av vår 
tidsregning røper en meget rik kontakt med romersk kultur, slik den fantes i Vest-Europa.”14 
Over lang tid hadde det pågått en ”kulturmisjon” med en langsom, surdeiglignende virkning. 
Det avgjørende ved inngangen til det nye tusen året var at de skandinaviske kongene nå aktivt 
gjennomførte kristningsverket ved å bringe prester og munker til landet. Denne ”ordmisjon” 
ble også aktivt støttet av det som er blitt kalt ”sverdmisjon.” Snorre forteller at situasjonen på 
Olav den Helliges tid var preget av at folk i sjøbygdene ”var døpt nesten overalt” mens 
Kristenloven var ukjent for de fleste; og i avdaler og i fjellbygder var folk helt hedensk mange 
steder."15 Det nye var at kongene nå for alvor engasjerte seg i misjonsarbeidet. De brakte 
prester og munker med seg til sine respektive land, noe som skulle få avgjørende betydning. 
Nå ble også lovverket i landene der vikingekulturen hadde rådd grunnen, omformet og basert 
på en kristen lovtradisjon som alt lenge hadde preget Europa for øvrig. 
Danmark, Norge og Sverige 
Kristningen av Skandinavia kom særlig til å prege tusenårsskiftet på disse breddegrader. 
Danske og norske vikinger hadde allerede gått over til kristendommen i England, og nå 
begynte angelsaksiske misjonærer å komme . Nordiske vikinger var som nevnt ovenfor, tidlig 
blitt kjent med katolsk kristendom på sine røverferder langs kysten av kontinentet og sørover i 
Europa. Omkring midten av 1000-tallt var misjonen fullført i Danmark og Norge ved at 
kongene hadde latt seg døpe og innført kristenretten.  

                                                 
11 Neill Stephen, A history of Christian Mission , s. 61. Baltimore 1964. 
12 Birkeli Fridtjov, Tolv vintrer hadde kristendommen vært i Norge, s11-24, Oslo 1995. 
13 Jørgensen Torstein, From Wessex to Western Norway: Some Perspectives on one Channel for the Christianisation Process. 

I Church and People in Britain and Scandinavia, Brohed Ingmar, red., Lund 1996. 

Se også Jørgensens artikkel i dette nr. av NOTM. 
14 Birkeli Fridtjov, Tolv vintrer hadde kristendommen vært i Norge, s. 20, Oslo 1995. 
15 Snorre Sturlasson gjenngitt i Oftestad m.fl. Norsk kirkehistorie, s. 13, 2. Utg. Oslo 1993. 
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Antagelig var det politiske årsaker til at Danmark og Norge ble kristnet før Sverige. Alt i 
karolingertiden sendte erkebiskopen i Hamburg Ansgar, ofte kalt Nordens apostel, nordover 
til Sverige i 830. Han begynte sin virksomhet i Birka, et handelssted ved Mälaren. Her 
forkynte han evangeliet, mange ble vunnet for kristentroen og ble døpt. Før Ansgar dro 
tilbake til Tyskland etter ett år, fikk han også bygget en kirke. Han ble nå plassert i Bremen og 
ble erkebiskop for erkebispesetet Hamburg – Bremen som ble sentrum for misjonen i nord. 
Hans virksomhet i Sverige ser ikke ut til å ha fått varig betydning. De som skulle føre 
kristningsverket videre, ble jaget bort. Før sin død dro likevel Ansgar en tur tilbake til Sverige 
og fikk av kongen og folketinget lov til å fortsette misjonsarbeidet. Etter Ansgars død ser det 
ut for at forbindelsen mellom Hamburg - Bremen og Sverige ble brutt. Og det var tydeligvis 
lite igjen av hans innsats. Omkring tusenårsskiftet ser det ut for at en ny misjonsoptimisme 
også fikk betydning for utviklingen i dette landet. Da kong Olav Skötkonung ble døpt i 1008 
blir misjonsarbeidet for alvor tatt opp igjen. Både han og senere konger gikk inn for 
kristendommen som det svenske folks religion. En regner likevel ikke med at kristendommen 
endelig seiret i Sverige før omkring 1130, ca. hundre år etter det skjedde i Danmark og 
Norge.16 
Politikk og Misjon 
Misjonsinnsatsen fra Hamburg - Bremen var i stor utstrekning bestemt av politiske motiver. 
Det var franskekongen Ludvig den fromme (814-840) som sendte den fromme munken 
Ansgar først i 826 til Danmark for å hjelpe kongen med å innføre kristendommen der etter 
han selv var blitt døpt. Oppholdet i Danmark kom likevel ikke til å bli langvarig, kong Harald 
Klark måtte flykte og sammen med ham Ansgar. Det ble ingen varige resultat av denne 
misjonsinnsatsen. Etter at Ansgar var kommet tilbake fra Danmark, dro han i 830 på 
misjonsoppdrag til Sverige. Som alt nevnt, er det blitt hevdet at det var politiske årsaker til at 
Ansgars misjonsframstøt ikke lyktes i første omgang. 

Misjonsinnsatsen ble satt i forbindelse med karolingerne og deres politiske ambisjoner. 
Frykt i Skandinavia for karolingerne politiske innflytelse, var trolig grunnen til at Ansgar ikke 
fikk mer betydning i ettertiden. Fordi misjonen i denne omgang var kongestyrt, fikk ikke det 
kristne budskap et vedvarende gjennomslag. Det var i virkeligheten kong Ludvig den fromme 
som sendte Ansgar til Danmark så vel som til Sverige. Derfor blir det hevdet at dersom 
misjonærer fra Hamburg -Bremen hadde blitt aksepterte, ville det ha ført til at karolingernes 
politiske makt ville blitt etablert i Skandinavia. Det er en kjent sak at karolingerne i sin tid 
brukte misjonærer til å få kontroll over Tyskland. Det er derfor grunn til å tro at det fra 
skandinavisk hold var skepsis til å ta imot misjonærer fra karolingernes og tyskernes område. 
Selv om det kristne budskap ikke fikk varig gjennomslag i forbindelse med Ansgars 
virksomhet, er det all grunn til å regne med at hans innsats var med å bane vei for den kristne 
kirke i Norden.  

Når Sverige endelig ble kristent, var det nok ikke minst på grunn av den nye 
vekkelsesbølgen som preget kirkene i vest like fra tusenårsskiftet. Allrede før Cistersienser- 
ordenen begynte å gjøre seg gjeldende, hadde pave Gregor VII som selv representerte 
reformbevegelsen, sendt brev til svenskekongen og bedt ham om å sende en prest og en 
biskop til Rom for å motta kirkens velsignelse og instruks. 17  

                                                 
16 Haraldsø, Brynjar, Kirke og Misjon gjennom 2000 år, s.95, Oslo 1997. 
17 Latourette, Kenneth Scott, A History of the Expansion of Christianity, Vol. II, s.142, New York og London 1938. 
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Mens det hadde vært skepsis mot misjonærer fra karolingernes landområder, var det 
derimot ingen grunn til den samme skepsis overfor misjonærer som kom fra England til 
Danmark og Norge. Det var i hovedsak to årsaker til at danskene og nordmennene var mer 
mottagelige for det kristne tro. For det første hadde det allerede gjennom årtier vært nære 
forbindelser mellom England og de skandinaviske land. For det andre var England til slutt 
blitt okkupert av danskene og ettersom engelskmennene slik var kommet under danskenes 
herredømme, hadde nordmenn og dansker intet å frykte fra dem politisk.18  

Kristendommen ble utbredt ovenfra og ned. Først ledet konger og prinser an til å 
akseptere den kristne tro deretter fulgte det høyeste skikt av folket, før den jevne befolkning 
lot seg overtale. Dette ser ut til også å ha vært et mønster som fulgte munkevesenets 
reformbevegelse. Lederne av denne kirkelige fornyelsesbevegelse kom som oftest fra 
overklassen og de høyere kulturelle skikt. Dette galdt for eksempel Cluny bevegelsens leder, 
Berno, lederen for reformbevegelsen i England, samt Robert fra Molsme som ble leder for 
cistersienserordenen.19 En ser denne utviklingen tydelig i Skandinavia, først var det kongen 
og hans menn som aksepterte den nye tro før det jevne folk lot seg overtale. Mens 
skandinavene fram mot tusenårsskiftet ble sett på som trussel og fare for europeisk 
kristendom, ble situasjonen nå en annen. En vesentlig årsak til denne forandring var den 
inngående fornying eller vekkelse som nå begynte å gjøre seg gjeldende. Denne 
reformbevegelse brakte en ny inderlighet og entusiasme inn i den europeiske kristenhet. 
Denne bevegelse som hadde sitt utgangspunkt i opprettelsen av klosteret i Cluny i det sentrale 
østlige Frankrike i 910. 20  

Det var likevel ikke bare reformbevegelsen som forklarer ny optimisme og ekspansjon i 
vest En annen forklarende årsak fant en i møtet mellom den gamle og den nye kultur. 
Vikingene opplevde at deres kultur og religion var på vikende front i forhold til 
kristendommen. De hadde nok heller ikke så lett gått over til den nye tro dersom de hadde hatt 
et fanatisk forhold til hedenskapet. Noen av de norrøne hedningene kom til den overbevisning 
at kristendommen hadde mer å gi dem enn de gamle gudene. Kristus kunne hjelpe dem i 
krigen mer enn Thor, Kristus syntes også å være mer heroisk og seiersikker i møte med døden 
enn de gamle gudene. Et annet nærliggende motiv for overgangen til kristendommen i det 
nordlige og vestlige Europa var den kjensgjerning at det kristne budskapet ga en ny og rikere 
mening med menneskelivet. Samtidig ga det håp for menneskets tilværelse på den andre siden 
av døden.21 

                                                 
18 Latourette, Kenneth Scott, A history of Christianity, Vol. I, s. 388, San Francisco 1975. 
19 Ibid. s.353. 
20 Ibid. s.119. 
21 Ibid. s. 147 
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Mot øst-Russland 
Samtidig med at kristendommen opplevde optimisme og en ny offensiv i nord og vest, fant en 
lignende utvikling sted i sentral Europa og østover. Skandinavene i den nordvestre del av 
Europa og øysamfunnene i Nord - Atlanteren ble nå en del av den kristne kirke. 
Skandinaviske folk hadde også dannet en stat i øst med senter i Kiev, hovedstaden i det som 
senere skulle bli Russland. Olav Trygvesson tilbrakte for eksempel sin barndom i 
nybyggerområdene i Russland, og begynte der sin karriere som viking.22 Selv om man har 
antatt at skandinaver bosatt i dette området, og spilte en viktig rolle for utbredelsen av 
kristendommen, vet en ikke med sikkerhet hvordan og når misjonen begynte i Russland. 
Slaviske misjonærer som kjente det russiske språk, spilte også en viktig rolle i tillegg til 
vikingene som hadde slått seg ned i området. Dronning Olga lot seg døpe i Konstantinopel i 
955. Likevel førte ikke hennes dåp til gjennombrudd for kristendommen i Russland, det 
skjedde først da hennes sønn Vladimir (977-1015) ble døpt i 988 og gikk inn for å gjøre 
kristendommen til rikets religion. Dette skulle bli begynnelsen til en stor kristen kultur, 
nemlig den russiske kristendomsform. Ut fra sin geografiske lokalisering var det naturlig at 
denne gren av kristenheten ikke så Rom som sin kirkelige tilknytning, men utviklet etter hvert 
en stadig sterkere forbindelse med de østlige ortodokse kirkene.23  

Omkring tusenårsskiftet opplevde Russland en meget rask utbredelse av kristendommen. 
På dette tidspunkt fikk kristendommen stor tilslutning både hos vikinger og østslaver, som 
den russiske befolkning bestod av. Misjonsprosessen gikk derfor uten særlige vanskeligheter. 
Noe som virket positivt var at de fleste biskopene og så godt som alle menighetsprestene var 
russere. Greske og bulgarske misjonærer som også spilte en viktig rolle, talte et kirkeslavisk 
språk som ble forstått av lokalbefolkningen. Det hadde også stor betydning at kirkelige bøker 
forelå på dette språket som ble forstått av alle. Samtidig ble stadig nye kloster etablert, 
klostrene spilte en meget sentral plass i kirkens liv. Dette medvirket også til den sterke 
kirkelige ekspansjon ettersom misjonens gang var knyttet til klosterbevegelsen. På samme 
måte som i det vestlige Europa var de fleste aktive misjonærer munker, og 
klosterkristendommen ble hele tiden framhevet som ideell kristendomsform. Den jevne 
befolkning hadde derfor ofte en overfladisk forståelse av kristendommen. 24 Alt i 1037 fikk 
Den russiske kirke en metropolitt i Kijev. Siden dette er det høyeste embete i det ortodokse 
hierarkiet, betydde det en stor grad av selvstendighet for Den russiske kirke selv om 
metropolitten i Kiev var underlagt patriarkatet i Konstantinopel. Den russiske kirke kom etter 
hvert til å bli den største av alle ortodokse kirker.25 

 

                                                 
22 Neill Stephen, Misjon i 2000 år, s. 65, Oslo1971. 
23 Latourette, Kenneth Scott, A history of the Expansion of Christianity, Vol. I, s. 190, New York og London 1938. 
24 Ibid. p. 392. 
25 Haraldsø, Brynjar; Kirke og Misjon gjennom 2000 år, s.90, Oslo 1997. 
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Mot øst-Bøhmen - Polen 
Mange andre slaviske folkegrupper i Sentral- og Øst- Europa lot seg overtale til å bli kristne i 
denne perioden. Som følge av den tyske konge, Otto I (936-973) erobringer, ble tsjekkere og 
polakker øst for elven Elbe nå en del av kristenheten. For å sikre de områdene han hadde 
erobret anla kongen ikke bare festninger, men han opprettet også flere bispedømmer med 
tanke på misjon. Fordi folket oppfattet tyskernes religion som en del av 
okkupasjonspolitikken, mislyktes det i første omgang. På sikt skulle det likevel vise seg at 
slavernes opprør mot tyskerne skulle slå positivt ut for misjonen. Som et resultat av dette 
opprør like før tusenårsskiftet, ble to selvstendige stater; Polen og Bøhmen opprettet øst for 
Tyskland. Dette slo positivt ut for misjonsbevegelsen. Kristendom og tysk okkupasjon var 
ikke lenger en og samme sak. 

I forbindelse med innføringen av kristendommen i Bøhmen må en nevne biskop Adalbert 
som var halvt tysk og halvt tsjekkisk. Han er bl. a. kjent for å etablere et sterkt misjonssenter 
blant slaviske folk. Han var også meget sterkt influert av Cluny bevegelsen, noe som førte til 
at han stilte krav om hvordan det kristne livet skulle leves. På grunn av dette møtte han hard 
motstand, han ble forfulgt og måtte flykte flere ganger. Før han døde som martyr, virket han 
som misjonær både blant polakker, prøysere og magyarere. Blant de tsjekkiske folk skal 
Adalbert ha framhevet misjonsaspektet så sterkt at den tsjekkiske kristendom ble en typisk 
misjonærende bevegelse. 

I forlengelse av utviklingen i Bøhmen må en også nevne nabolandet Polen, et område 
som lenge ikke hadde klare landegrenser. Kristendommen ble her som i Bøhmen i første 
omgang prøvd innført under press fra tyskerne. Som ellers i Europa ser vi at kristnings 
prosessen gikk sammen med en stadig sterkere politisk sentralisering. Det var kongen som 
oftest førte an, samtidig med at lokale høvdinger markerte en sterk opposisjon. De ønsket å 
beholde sin selvstendighet og samtidig ville de bevare den førkristne orden. Fra år 992 – 1025 
kom Polen under sterk kristen påvirkning. Landets leder, Boleslaw den tapre, som regjerte i 
denne perioden, bygget opp en av Europas største nasjoner, og styrket den kongelige autoritet 
på bekostning av lokale høvdinger. For å gjennomføre denne politikken oppmuntret kongen 
misjonærer til innsats. Da biskop Adalbert som vi har nevnt ovenfor led martyrdøden, ble han 
brakt til Gnesen der et erkebispesete ble opprettet i år 1000. Den polske kirke løste snart sine 
bånd til den tyske kirke.26 
Sentral Europa 
Et annet folk som er seg sterkt bevisst sin eldste historie, bosatte seg i sentral Europa noe 
senere enn slaverne. Det var ungarerne, eller magyarene, som vi alt har nevnt tidligere i denne 
artikkelen. Denne folkegruppen invaderte sentral Europa fra øst. Deres opprinnelse har vært et 
omdiskutert spørsmål. De ser ut til å ha vært sammensatt dels av finsk-urgisk og dels tyrkiske 
folk. Denne folkegruppen som hadde vært fryktet for sine plyndringstokter, ble nå stadig 
integrert i en felleseuropeiske kristne sivilisasjon. I år 1000 ble den ungarske fyrsten Stefan, 
som hadde samlet makten på sin hånd i kamp med stammehøvdingene, kronet til konge over 
Ungaren med pavelig velsignelse. 27  

                                                 
26 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie I, 3 utgave, s.349, København 1966. Latourette, Kenneth Scott, A history of 

Christianity, Vol. I, s. 188-191, New York og London 1938. 
27 Seim, Jardar, Øst Europas historie, s. 26, Oslo 1994. 
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Allerede før Stefan kom til makten, hadde Ungaren vært under kristen innflytelse. To 
ungarske prinser hadde latt seg døpe under et politisk oppdrag til Konstantinopel og derfra 
brakte de med hjem en biskop. Likevel kom de ungarske lederne til å knytte seg mer til vest 
enn til øst og Konstantinopel, både hva det angikk religion og kultur. Grunnen til dette lå nok 
i den kjensgjerning at Stefans far, fyrst Geza, hadde skaffet sønnen en tysk prinsesse til kone 
samtidig som han inngikk en fredsavtale med det tyske keiserriket.  

Med Stefan opplevde Ungaren en ny era; så snart han kom til makten, besøkte han de 
ulike deler av landet og forkynte den nye tro. Han satte slaver fri, og grunnla og organiserte 
nye kloster samtidig med at han innsatte to erkebiskoper og åtte biskoper. Han fulgte aktivt 
med i reformbevegelsen som preget kirken i vest og hadde i den forbindelse korrespondanse 
med abbeden i Cluny klostret.  

  
Videre østover – Asia 
Vi har i forrige avsnitt tegnet misjonens gang i Europa ved det forrige tusenårsskiftet. Det er 
tydelig at det var en rik misjonstid. Mens kristendommen hundreårene før hadde vært preget 
av motgang og resignasjon, markeres situasjonen nå av en ny giv med fornyelse og 
optimisme. Situasjonen var også mye den samme i andre deler av verden. Dessverre har 
kirke- og misjonshistorikere fokusert i liten grad på den historiske utvikling i Asia. Inntil 
nyere tid var en opptatt med kirkehistorien i Europa, først i senere tid har en begynt å 
interessere seg for at verden utenfor Europa også har hatt en kirke- og misjonshistorie.  

Kirkehistorikeren Oskar Skarsaune har i senere tid bl.a. i dette tidsskrift gjort oss 
oppmerksom på de rike perspektivene i denne sammenheng. Framfor alt er det likevel 
Latourette som mer enn noen har fått fram hvordan kristendommens historie har beveget seg 
utenfor Europa.28 Syrisk kristendom hadde bl.a. gjort seg gjeldende i Kina på 600-tallet. I 635 
var den syriske kristne munken Alopen vennlig mottatt ved det keiserlige hoff. Den syriske 
kristendom vedble å blomstre i tilknytning til klostrene, mens den hadde ikke vesentlig 
nedslagsfelt i en kinesisk lek, stedegen kirke. I følge Latourette har kristendommen vært en 
dominerende religion i Asia fram mot tusenårsskiftet og misjonens gang fant stadig nye veier. 

For two centuries or more it may have appeared possible that Christianity would 
become the dominant faith in the region between the Caspian and what later became 
Chinese Turkestan or Sinkiang.29 

 
På denne tid hører en om at kristne i Tibet ble forfulgt. Selv om tibetanernes ledende 

familier valgte buddhismen som religion for sitt folk, finner en at i de nordlige 
ørkenområdene og i den vestlige del av det sentralasiatiske høyland blomstret kirken og hadde 
markert fremgang.  

Flere tatariske (tyrkiske) stammer og de persiske sogdianerne var nå blitt kristne i 
stort antall, og de utgjorde baser for kristendommen i Sentral – Asia. De drev også 
selv misjon.30 

                                                 
28 Skarsaune, Oskar, Kirkehistorien vi glemte: Den syriske kirke. I NOTM 4/1992. Jfr. Latourettes kirke og misjonshistoriske 

fremstillinger denne artikkelen refererer til. 
29 Latourette, Kenneth Scott, A History of the Expansion of Christianity II. 274. New York, London 1938. 
30 Skarsaune, Oskar, NOTM, 4/1992. 
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Omkring år 1000 e.Kr. ble en viktig mongolsk folkegruppe sør for Baikalsjøen, kereitene, 
kristne som et resultat av arbeidet til en syrisk misjonær. Overgangen til kristendommen 
fulgte et ikke ukjent mønster. Khanen, høvdingen, aksepterte først troen før folket fulgte etter. 
I tiden som fulgte var denne folkegruppen det ledende kristne folk i Det Fjerne Østen, og var 
også det første mongolske folk som gjorde kristendommen fullt og helt til sin egen tro og 
kultur. Flere av tatar gruppene som levde lenger vest, ble påvirket av dette og tok imot den 
kristen tro sammen med sine ledere. 

Omkring 1050 opplevde Kina på nytt en ny kristen påvirkning i det kineserne under Sung 
-dynastiet åpnet for nye kontakter med omverdenen. Igjen var det syriske handelsmenn og 
misjonærer som gjorde seg gjeldende, den syriske kirke fikk igjen et fotfeste i Kina. I følge 
Skarsaune var det kanskje ”enda mer betydningsfullt at kristne tatarstammer nå drev misjon i 
det nordlige Kina, slik at det dannet seg en stedegen kinesisk kirke.”31  

Tiden omkring det forrige tusenårsskiftet var altså preget av fornyelse og ekspansjon for 
den syriske kirke i Det fjerne Østen. Tidligere hadde en ikke sett en sterk ekspansjon av 
kirken i Asia. ”Denne kirke ble uten tvil den mest betydningsfulle og mest utbredte konfesjon 
i kristenheten overhodet.” Og langs silkeveien fra Kina og vestover, fantes det hele veien byer 
eller oaser med sterke kristne grupper. 32 
Klosterbevegelsen som misjonsbevegelse 
Klosterbevegelsen hadde sitt utgangspunkt i Egypt allerede i siste halvdel av 200-tallet. 
Bevegelsen spredte seg over hele østkirken. Først hundre år senere begynte den å gjøre seg 
gjeldende i vest. Men det var det først Benedikt av Nursia (480-547) som kom til å bety mest 
for form og innhold i det vesterlandske klosterlivet. I 529 organiserte han sammen med sine 
disipler, en eneboerkoloni av menn, klosteret på Monte Cassino. Benedikt er for ettertiden 
blitt kjent for de klosterreglene han utarbeidet, og for fornyelsen av det vesterlandske 
klostervesenet som disse reglene betydde. Dette ble utgangspunktet for en klostertradisjon 
som kom til å prege det kulturelle og religiøse liv både i og utenfor klostrene i hele 
middelalderen. Klosterbevegelsen skulle ved det forrige tusenårsskiftet bli den bevegelse som 
i stor utstrekning preget kirkens misjonssituasjon.  
Klosterbevegelsen i Irland 
Man vet ikke med sikkerhet når kristendommen fikk fotfeste i Irland. Kirken i Irland fikk sitt 
særpreg gjennom den nære tilknytning til klostrene. I de irske klostrene levde tanken om at 
Kristi etterfølgelse framfor alt betydde at munkene skulle leve i landflyktighet. Alle munkene 
skulle ikke forplikte seg på å leve i kloster, men man skulle bryte opp og reise til andre 
områder for å utbre kristendommen og grunnlegge nye klostre. Med bakgrunn i denne 
landflyktighets fromhet gikk irske munker ut til folk med det kristne budskapet slik at det ble 
forstått og akseptert. Det var også spesielt for denne munkemisjonen at biskopen i de områder 
der nye kristne grupper ble etablert, ble nært knyttet til klostrene.  

Det er mye som tyder på at landflyktighetsfromheten eller peregrinatiofromheten fra irsk 
klosterliv kom til å prege kirkens misjonsinnsats også i den fornyelse klostervesenet 
gjennomgikk omkring tusenårsskiftet.  

                                                 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Forfall og fornyelse 
Både Benedikts klosterreform og den irske landflyktighetsfromheten hadde positive 
virkninger for kirkens utbredelse gjennom hele den første delen av middelalderen. Mot slutten 
av 800- og under hele 900-tallet var det en forfallstid i kirken som også gikk ut over 
klosterlivet. Flere forhold var årsaken til dette. Vikingene herjet langs Europas kyster og langt 
innover landet. De plyndret klostrene og munkene måtte rømme. Klostrene stod gjerne under 
biskoper som igjen var avhengige av verdslige herskere. Dette fikk ofte uheldige følger for 
klosterlivet ettersom verdslige herskere slik fikk direkte innflytelse på klosterlivet. Kongen ga 
ofte klostereiendommer som len til noen av sine vasaller, som på denne måte ble herrer over 
klostrene. Disse ble ikke bare herskere over klostrenes jordeiendommer, men grep også gjerne 
inn i klostrenes indre liv ved å tilsette og avsette klosterlederne. Klosterlivet ble slik som 
kirkelivet ellers, preget av forfall. Hele 900-tallet var det ”mørke århundret.”  
Cluny-reformen. 
Som så ofte i kirkens historie, kom det også nå reaksjoner på forfallet innenfor 
klosterbevegelsen. Dette førte i neste omgang til reformer og fornyelser. Fornyelsen eller 
reformbevegelsen hadde nok flere røtter, men er framfor alt knyttet til klosteret i Cluny.  

Utgangspunktet for denne reformen går tilbake til et initiativ tatt av paven. Han besluttet 
at nye klostre kunne etableres uten tilknytning til verken biskop eller lensherre. I stedet kunne 
klostrene knyttes direkte til paven. Klosteret i Cluny i Burgund var et slikt selvstendig og 
uavhengig kloster som verken var bundet til lokal kirkemakt eller lensherre. Klosteret var blitt 
etablert i 910 av hertug Vilhelm av Aquitania. Grunnen til at han grunnla klosteret var at han 
måtte finne ”frelse for sin egen sjel” .33  

Grev Berno, som var den første abbeden, insisterte på og fikk gjennomslag for at 
abbedvalget skulle være klosterets egen sak. I følge klosterreformen fra Cluny skulle klosteret 
være fritt og uavhengig i forhold til både biskop og verdslig herre. Videre ble klosterregelen 
som Benedikt fra Aniane fra tidlig på 800-tallet laget, gjort til norm for klostrene. Dette fikk 
ikke minst betydning for klosterbevegelsen som misjonsbevegelse.  

Bakgrunnen for Benedikts reform var det faktum at Pipin og Karl den store selv hadde 
støttet klosterbevegelsen ved å bygge kloster i de nye områdene de erobret . I den 
sammenheng var det klart at klostrene primært ble sett på som misjons- og kulturinstitusjoner. 
Klostrene skulle på denne måte være med å sikre de nye områdene som deler av riket. Når 
denne reformen ble fulgt opp og fornyet i forbindelse med klosteret i Cluny, fikk det særlig 
betydning for misjonens gang i Europa. Klostrenes frihet og uavhengighet i forhold til biskop 
og verdslige herrer ble gjennomført og den benediktinske klosterregelen ble den overordnede 
norm.  

                                                 
33 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie I, 3. Utgave, s. 350, København 1966. 
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Etter hvert, og i særlig grad etter at abbed Odo (927-942) overtok ledelsen etter Berno, 
ble Cluny gjort til senteret for en bevegelse som fikk betydning for hele klostervesenet i 
Frankrike og ellers i Europa. Nå skjedde det noe helt nytt i klostervesenets historie. Alle 
klostrene som var blitt reformert etter modellen fra Cluny, ble samlet i en sammenslutning der 
abbeden i Cluny skulle være øverste leder. Cluny ble et senter for en ny organisert enhet eller 
kongregasjon, uavhengig av kirkens biskoper. Dette fikk ikke minst betydning for misjonens 
gang. Denne munkeorden som på en måte ble en forløper for de mange senere munkeordener, 
ga inspirasjon til kirkens lekfolk. Gjennom munkenes organisasjon ble lekfolkets religiøse 
engasjement og innsatsvilje samlet og aktivisert. Disse ordener stod relativt selvstendig 
overfor biskopene og den lokale geistlighet. De kunne ta selvstendige initiativ, og de hadde de 
menn som kunne dra av sted om de fikk kall til det.34  

Klosteret i Cluny var et modellkloster og ble utgangspunktet for en fornyelsesbevegelse 
for hele den katolske verden. Cluny ble etterhvert en åndelig stormakt i vest Europa med stor 
politisk innflytelse. Dette kommer klart fram i det faktum at tyske keisere, normandiske 
hertuger og politiske ledere ellers i Europa kalte inn folk fra bevegelsen som rådgivere og 
reformatorer. De tyske keisere fra Otto I var tydeligvis preget av bevegelsen. Det samme galdt 
de russiske herskere som først lot seg døpe. Her må en igjen nevne biskop Adalbert. Før han 
døde som martyr, virket han som misjonær både blant polakker, prøysere og magyarere. Han 
ble for eksempel utdannet i Magdeburg som var et senter for misjon blant slaviske folk. Han 
viste seg også som en tilhenger av Cluny ved å poengtere at standarden på det kristne livet 
måtte høynes.35 En må regne med at konger som både Olav Tryggvesson og Olav Haraldsson 
under sine omfattende reiser hadde møtt på denne bevegelse og at dette ble en kilde til 
inspirasjon for deres misjonsarbeid. 

Stefan som spillte en avgjørende rolle i Ungarn både hva statsdannelse og misjon angikk, 
fulgte aktivt med i reformbevegelsen som preget kirken i vest og hadde i den forbindelse 
korrespondanse med abbeden i klosteret i Cluny. 
Cluny bevegelsens idealer 
Den vekkelsesbevegelse som hadde sitt utgangspunkt i klosteret i Cluny, fikk etter hvert stor 
betydning over hele Europa ikke minst i misjonsbevegelsen som skjøt fart omkring 
tusenårsskiftet. Klostre etter samme modell ble etablert over hele Frankrike og langs 
pilgrimsvegen til Spania og litt etter litt spredte reformtankene seg over hele den katolske 
verden. Ledelsen ved klosteret tok initiativ for å reformere andre kloster som stilte seg inn 
under abbedens ledelse. Som sagt ble klosteret i Cluny en åndelig stormakt i vest Europa. 
Likevel ble ikke den nye klosterorganisasjonen gjennomført uten motstand. Like fullt ble 
bevegelsen en kirkelig maktfaktor av helt avgjørende betydning i det den ble en kirke i kirken. 
Fordi politiske ledere som tyske keisere, sentral europeiske herskere og nordiske høvdinger 
kalte til seg representanter fra Cluny som rådgivere og reformatorer, fikk bevegelsen også stor 
politisk innflytelse. Misjonens gang i Europa og videre ble styrt av denne utvikling. Hele 
1000 tallet ble Clunys hundreår.36  

 

                                                 
34 Wisløff, Carl Fr., Martin Luther og misjonen i Fast grunn nr. 1, 1992, s. 58-60. 
35 Latourette, A history of Christianity,Vol.I, p. 393, San Fransisco 1975. 
36 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie I, 3. Utgave, s. 351, København 1966. 
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Rikt gudstjenesteliv -  
Det rike gudstjenestelivet ble en viktig drivkraft i bevegelsen. Her hadde sjelemessene en 
avgjørende funksjon. Fyrster og stormenn fra store deler av verden stod i kø for å få de 
svartkledde Cluny munkene til å be for dem etter døden. Allehelgensdag som senere har spilt 
en viktig rolle i kristenhetens gudstjenesteliv ble først feiret her.  

Bevegelsen hadde også som mål å forandre samfunnet. En skulle legge vekt på å 
framheve de kristne prinsipper for individ og samfunn. Kirken skulle mer enn tidligere 
kontrollere og prege hele livet i alle dets faser. Klosterbevegelsen kom på denne måten til å ta 
del i kristningen av hele samfunnet. Dette understreker viktigheten av at keisere, konger og 
andre herskere både brukte og ble brukt av bevegelsen for å nå sine mål for kirke og samfunn. 
37 

Reformbevegelsen fikk ikke bare betydning innenfor klostermurene. Legfolk ble også 
grepet av reformtankene og etter hvert førte det til at legmannsgrupper eller ”brorskap” ble 
dannet innenfor rammen av det vanlig samfunnsliv. Det ble om å gjøre at munkenes 
fromhetsliv ble levendegjort og slik farget det borgerlige liv. En så også eksempler på at 
konger som for eksempel Otto I og Henrik III i Tyskland grep fatt i og ville ordne opp i 
misforhold som hadde gjort seg gjeldende innenfor kirken. Dett var uten tvil en følge av at de 
nevnte kongene var påvirket av klosterreformenes program.38 

 
En fredsbevegelse 
I fortsettelsen av dette fremstod Cluny bevegelsen som en fredsbevegelse. Over alt vant 
Clunymunkene en uhørt popularitet blant det brede lag av folket på grunn av deres moralske 
kraft og sosiale kjærlighetsvirksomhet. De kunne også gripe politisk inn slik det hendte i sør 
Frankrike. Der fikk de blant annet krigsførerne til å godta visse etiske regler som skulle gjelde 
i krig. Visse ukedager og i forbindelse med enkelte perioder av kirkeåret, skulle gudsfreden 
respekteres. Det galdt særlig perioder som advent og faste. Dette forsøket som blant annet 
gikk ut på å sikre bønder og handelsmenn fred, resulterte ikke i noe særlig på kort sikt. 
Likevel var det nok med på å legge grunnlaget for ridderidealet og korstogsmentaliteten som 
siden spilte en viktig rolle gjennom hele middelalderen. 39 

  
Forkynnelse 
Med reformbevegelse kom forkynnelsen til å få en enda sterkere stilling i kirken. Biskopene 
forkynte både for presteskap og til prestenes medhjelpere. Disse hadde så igjen ansvaret for å 
forkynne for de vanlige menighetsmedlemmene. Særlig ble det lagt vekt på at gjerningenes 
tale var sterkere enn ordets tale. Ordets tale skulle alltid bekreftes i praksis.40 Mange 
forskjellige emner ble tatt opp i forkynnelsen som i sterk grad gikk på det moralske og var 
preget av moraliserende tendenser. Blant de mange emner som ble berørt var: grådighet, lyst, 
sinne, drikk og svir, mangel på respekt for foreldre osv. Samtidig ble det ofte fokusert positivt 
på forskjellige dyder. En skulle legge vinn på nøkternhet, avholdenhet fra drikk og å beherske 
sitt temperament i tale så vel som i ferd. Det ble slått ned på å leve sitt liv i overflod og 
nytelse. Å dele sin rikdom med trengende, ved å gi almisser, ble sterkt fremhevet.  

                                                 
37 Holmberg, Åke, Vår varlds historia. Från urtid til nutid,s. 201, Borås 1990. 
38 Haraldsø Brynjar, Kirke og misjon gjennom 2000 år, s. 100, Oslo 1997. 
39 Holmberg, Åke, Vår varlds historia. Från urtid til nutid,s. 201, Borås 1990. 
40 Latourette, A history of the Expansion of Christianity, Vol. II p.356. New York og London 1938. 
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Det er tydelig at en mann som Olav Haraldsson var preget av disse idealer når han ga 
forbud mot å sette ut barn samtidig med at han påbød at en slave skulle settes fri i forbindelse 
med at tinget ble satt. Tidligere hadde regelen vært at en slave skulle ofres ved slike 
anledninger.41 

Dette kan nok likevel ikke bare forklares med påvirkning fra reformbevegelsen. Like mye 
har det sammenheng med den kjensgjerning at kristendommen hadde en direkte effekt på 
religion så vel som på moral. En måtte kunne forvente at kristendommen som i teorien lærer 
at lære og liv er uatskillelig, måtte få slike konsekvenser. Tidlig etter omvendelsen ble folk 
preget av den nye religionen de hadde akseptert. Ofte skjedde det at mange til og med fra de 
regjerende familiene gikk i kloster og underkastet seg klosterlivets regler. Reformbevegelsen 
med utgangspunktet i klosteret i Cluny ble en bevegelse som i stor grad preget utviklingen i 
kirken så vel som i samfunnet ellers i Europa. Slik var bevegelsen med på å stimulere 
misjonens gang i verden. 
Sammenfatning 
Tiden fram mot forrige millenniumskifte var preget av den tilbakegang og resignasjon innen 
kristenheten. Ikke minst på grunn av islams store erobringer følte de kristne seg underlegne. 
De østlige kirker mistet for eksempel sin dominerende politiske og intellektuelle innflytelse. 

Fordi mange yngre mennesker gikk over til den nye islamske tro, tapte kirken 
menneskelige resurser. 

Samtidig med at islam hadde framgang, ble Europa heimsøkt at plyndringer fra 
skandinaviske vikinger og ungarerne. Og jo nærmere tusenårsskiftet kom, bredte det seg 
endetidsfrykt og usikkerhet blant de kristne. Det var en meget utbredt oppfatning at 
overgangen til et nytt millennium ville bety verdens undergang. Denne tidsepoke, kirkens tid, 
var nå i ferd med å ebbe ut. Historiens avslutning var forestående for kirkens levetid ble antatt 
å være ett tusen år.  

Kirkehistorisk er denne tiden blitt karakterisert som en bølgedal. Samtidig ser en et 
avgjørende vendepunkt. Overgangen til det nye tusenår kom også til å markere en ny positiv 
bevegelse mot nye bølgetopper. Folk i Europa som hadde bedt om befrielse fra normannernes 
raseri og ungarernes piler, opplevde at vikingene og magyarene etter hvert ble innlemmet i 
den europeiske kristne kultur. 

En ny historisk era var på trappene. Det som fremfor noe skulle prege tiden framover var 
en sterk misjonsgiv. Kristendommens budskap skulle nå stadig innta nye områder, kirken 
skulle stadig nå ut til mer perifere områder. Den kristne misjonsbevegelse gjorde stadig nye 
landevinninger, det galt Skandinavia og sentral Europa. Ungarere, polakker, tsjekkere og 
russere ble etter hvert en del av kristenheten. Omkring år 1000 hadde kereitene, en mongolsk 
folkegruppe sør for Baikalsjøen tatt imot evangeliet som ble forkynt av syriske misjonærer. I 
tiden som fulgte, drev kristen tatarstammer misjon i det nordlige Kina, her ble det nå dannet 
stedegne kirker. 

                                                 
41 Willson, T.B., History of the Church and State in Norway, s. 73-74, London 1903. 
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Noe av det som gav grunnlaget for den sterke misjonsgiven fra tusenårsskiftet og 
framover, var uten tvil den fornyelse som klosterbevegelsen representerte. Etter forfall og et 
”mørkt århundre” for klosterbevegelsen, ga vekkelsesbevegelsen med utgangspunkt i klosteret 
i Cluny ny inspirasjon til misjonsarbeidet. Misjon var ikke bare kirkens sak, men på en 
spesiell måte kom klosterbevegelsen til å fungere som et viktig instrument for misjonens nye 
landevinninger. Gjennom munkenes organisasjon ble lekfolkets religiøse engasjement og 
innsatsvilje samlet og aktivisert. 
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Sjelesorg i dødsskyggens dal 
 

av Egil Sjaastad 
 

Innledning 
Bibelen er realistisk. Den taler om menneskelivet slik det er. Men alltid skjer det fra et 
teosentrisk perspektiv. Gud er selv tilværelsens sentrum. Han er menneskelivets skaper og 
oppholder. Skapergavene er overveldende. Naturens skjønnhet, dyre- og planteverdenens 
mangfold, stjernehimmelens storhet, tidens regelmessige rytme og puls, livets mange gleder 
og utfordringer, menneskets livskraft, god helse, evnen til å sprenge grenser ved forskning 
eller kunst, vårt uutgrunnelige sanseapparat, våre mentale evner, dragningen mot det andre 
kjønn, ekteskapets intime fellesskap, nye generasjoners fødsel og oppvekst, mat og klær og 
vennskap – alt dette og mye mer er i Bibelen gaver fra Guds skaperhånd. Når det omtales, er 
adressaten for takken Gud selv. Han lovprises, æres og tilbes. He has got the whole world in 
his hands.1 The whole world – ja. Men det skal sies med styrke: Mennesket betraktes overalt i 
Bibelen som skaperverkets krone.2 

Samtidig taler Bibelen om livet slik det arter seg under syndefallets perspektiv. Bibelen er 
fortrolig med smerter, konflikter, syndige tilbøyeligheter, sykdom, frustrasjoner, katastrofer, 
angst, aldring og død. Dette syndefallsperspektiv er også teosentrisk! Våre livskår under 
fallets synsvinkel kan nemlig ikke ensidig tolkes som resultat av djevelens okkupasjon. Det 
tolkes i lys av gudstroen.. Djevelen førte riktignok mennesket til fall – og kan fortsatt sies å 
være ”denne verdens gud”.3 Han er uopphørlig ute etter å ”myrde og ødelegge”.4 Likevel: Det 
var Gud som la mennesket – og resten av skaperverket - inn under forgjengelighet.5 Du (Gud) 
lar mennesket vende tilbake til støv og sier: Vend tilbake, menneskebarn! 6 Ja, dette skjedde 
som en vredesreaksjon: Du driver dem bort som en flod, de blir som en søvn. Om morgenen 
er de som groende gress, om morgenen blomstrer det og gror, om kvelden visner det og blir 
tørt. For vi har gått til grunne ved din vrede, ved din harme har forferdelse grepet oss.7 Bak 
disse ordene ligger den tragiske realitet at mennesket brøt med Guds advarsel i urtilstanden: .. 
men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du 
visselig dø.8 Guds vrede over synden er en virkelighet som farger hele vår tilværelse. Vi er 
vredens barn9 på vei mot døden og dommen: Og likesom det er menneskenes lodd én gang å 
dø, og deretter dom.10 Denne ”lodd” er dermed gudbestemt. 

                                                 
1 Salme 104 
2 Salme 8 
3 2.Kor 4,4 
4 Joh 10,10 
5 Rom 8,19-24 
6 Salme 90,3 
7 Salme 90,5-7 
8 1.Mos 2,17 
9 Ef 2,3 
10 Hebr 9,27 



   113 

Gjennom dette gir Bibelen et dobbeltperspektiv på vår tilværelse, et perspektiv som 
korresponderer både med skapelsen og med syndefallet. Begge sider ved dette perspektiv er 
teosentrisk. Guds oppholdende skapernåde bærer våre liv. Hans godhet omslutter både onde 
og gode!11 Mange blir riktig gamle. Men det kommer til et punkt da vi må dø. Absolutt alle. 
Syndefallsrealiteten er der. Og slett ikke alles alderdom og død kan beskrives så gripende 
vakkert som Abrahams: Så utåndet han. Abraham døde i god alderdom, gammel og mett av 
dager, og han ble samlet til sine fedre.12  

Det vi her kort har beskrevet, utgjør dypest sett bare det store bakteppe for Bibelens 
hovedbudskap: Budskapet om forløsning fra syndens skyld og alle syndefallets følger. Her 
kan vi ikke tale om realisme. Her blir vi stående ved den store uutgrunnelige kjærlighet i den 
hellige Guds hjerte.  Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet 
som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre 
overtredelser. Av nåde er dere frelst.13 På den ytterste dag skal de som allerede er 
levendegjort i Kristus (åndelig), fullt ut befris fra alle dødens krefter: Han skal forvandle vårt 
fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å 
legge alle ting under seg.14 

Den troende menighet har alltid sett det som sin oppgave å følge mennesker like til 
dødens terskel. Lenger kan vi ikke følge dem. Eller skal vi si det slik: Lenger kan ikke den 
troende menighets sjelesorg følge oss. Når det gjelder døden, har vi nemlig alle en tendens til 
flukt. Døden gjelder de andre, ikke meg. Men sjelesorgen overfor døende mennesker kan bare 
utøves av slike som selv vet seg å være på vei mot døden. Den som selv ikke tolker sitt liv 
innen den referanserammen vi ovenfor har tegnet, kan vanskelig øve kristen sjelesorg. 
Sjelesorgen overfor døende er en kommunikasjon mellom to som dypest sett deler et 
skjebnefellesskap: Vi er begge dødelige, forgjengelige, – og vi er begge evighetsvandrere. 

Vi vil i denne artikkelen sette fokus på hvordan sentrale representanter for den lutherske 
kirke i tidligere tider har prøvd å hjelpe oss å møte døden. I dette ligger det selvsagt innebygd 
en viss veiledning i hvordan øve sjelesorg overfor alvorlig syke og døende mennesker. Vi vil 
ta for oss noen skrifter/tekster av reformatoren Martin Luther, sjelesørgeren Christian Scriver, 
biskopen og prestelæreren Erik Pontoppidan, den ukjente forfatter av bønnene i gamle 
Landstads salmebok, og av den svenske forfatteren og presten (senere biskop) Bo Giertz. Vi 
tror disse tekstene/sitatene er representative for den aktuelle forfatter. Primært er dette en 
refererende artikkel, men vi vil likevel prøve å foreta en viss sammenligning og til slutt spørre 
hvilke tankevekkere og utfordringer møtet med dette stoffet stiller til den praktiske teologi i 
dag.  

 
 

                                                 
11 Matt 5,45 
121.Mos 25,8 
13 Ef 2,4f 
14 Fil 3,21 
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Luthers preken Om å forberede seg til å dø 
Martin Luthers skrift Om å forberede seg til å dø skal danne utgangspunktet.15 Dette skriftet 
er eiendommelig i sin oppbygning. Her maler Luther først de tre dystre bildene som så lett trer 
fram for vårt indre i møte med døden: Det første er det fryktinngytende bildet av døden, det 
andre det skremmende og mangfoldige bildet av synden, og det tredje det utålelige og 
uunngåelige bildet av helvetet og den evige fordømmelse. Ut fra disse bildene vokser nå alle 
slags forestillinger, og med slike tillegg blir bildene store og sterke.16 Dermed er 
referanserammen satt opp. Den som lever i Bibelens tankeunivers vil sterkere eller svakere 
kjenne til disse tre bildene.17  

Det store og gledelige budskap er at det finnes tre bilder som fullstendig kan nedkjempe 
og bryte disse bildenes makt. Det er bilder som Jesus Kristus malte på korset. Eller for å 
bruke Luthers ord: På korset har han stilt seg fram for oss som et trefoldig bilde som vi skal vi 
holde opp forvår tro mot de tre onde bildene som den onde ånd og vår natur anfekter oss med 
for å rive oss ut av troen.18  

• På korset er han i egen person den som oppsluker dødens bilde i dens motbilde: 
Livet som han vant ved sin seier.  

• På korset er han selve bildet av Guds nåde, det motbilde som oppsluker 
syndens bilde.  

• På korset er han den som ble forlatt og fordømt av Gud. Men derigjennom 
oppslukte han bildet av helvetet og erobret det. Derfor ser vi i ham bildet av det 
evige liv – gitt til syndere. 

Konklusjonen er: Kristi liv overvant min død i hans død, hans lydighet slettet ut min synd 
i hans lidelse, hans kjærlighet ødela mitt helvete i hans forlatthet og fordømmelse.19  

Mens vi lever og er friske skal vi, sier han, stadig meditere over de tre dystre bildene: 
synden, døden og fortapelsen. Poenget er at de skal kalle oss til besinnelse. Likegyldigheten 
kan ellers erobre hjertene. Men denne meditasjon skal drive oss til å betrakte de tre 
trøstebildene: Livet i Kristus, tilgivelsen i Ham og himmelen – som vi eier i troen på Ham!  
Det triste er at den onde ånd (her sikter han til Djevelen) i møte med døden snur det hele opp 
ned for oss!20 Den forsøker intenst å hindre oss i å betrakte synden, døden og dommen mens 
vi lever og er friske. Derimot prøver den å holde disse bildene tydelig fram for oss når døden 
banker på vår dør! Dette skal vi være klar over og nærmest som en motoffensiv sørge for at 
trøstebildene – slik de framtrer av Kristus på korset – så klart som mulig males for troens øye.  

                                                 
15 Martin Luther (1483-1546), tysk katolsk munk, teologisk professor i Wittenberg, kirkereformator som brøt 

med Romerkirken 1520-1521. Luther skrev en mengde skrifter. Det dreier seg her om en lengre preken som han 

offentliggjorde ennå mens han presenterte seg som augustinermunk. Den er gjengitt i Martin Luther: Verker i 

utvalg, bind 1, Gyldendal Norsk Forlag, 1979, fra s 297. 
16 s289 
17 Noen hevder at disse tre ”bildene” ikke bare tenkt rent teologisk. De henspiller på samtidig kirkekunst der 

skjærsilden og helvetet ble skildret i redselsfulle scener. 
18 s303 
19 Utsagnet sammenfatter noe av argumentasjonen fra s 301. 
20 s299  
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Kirkens sjelesorg skal selvsagt være seg dette særlig bevisst. I trøstebildene ligger 
frelsesvissheten gjemt, endog for den som kjemper med predestinasjonsanfektelsen.21 Luther 
kjente godt denne anfektelsen av egen erfaring. Han kaller det et annet sted den høye 
anfektelse, anfektelsen som er knyttet til det evige nådevalg. Hører jeg med til de utvalgte? 
Hans svar på denne anfektelsen ligger nettopp i Kristus og i nådemidlene. Gud mener alvor 
når han i ord og sakrament tilsier oss syndenes forlatelse og dermed den evige salighet.22 
At sakramentene har en stor plass i Luthers teologi, er særlig tydelig i denne talen. Gjennom 
sakramentene tilsier Gud sitt løfte om full tilgivelse og dermed et trygt håp om evig liv. 
Sakramentene er selve nøkkelen når det gjelder å være sikker på at evangeliet er ment til 
”meg personlig”. Derfor er det nødvendig ikke bare å se på de tre bildene i Kristus (hans 
nåde for synden, hans seier over døden og det evige liv som han derigjennom gir) og ved disse 
å drive motbildene ut (synden, døden og helvetet). Vi må også ha et klart tegn som forsikrer 
oss at disse virkelig er gitt oss. Det er sakramentenes funksjon.23  

Luther kan bruke sterke ord om dødens trange port. Her er ingen dødsromantikk. De 
helliges død kalles på latin natale. Det betyr fødsel.24 Likesom barnet må igjennom den trange 
porten fra livmoren til den vide verden, må mennesket gjennom døden. Døden er en krisetid. 
Men gjennom døden kommer den troende til en virkelig vid verden! Denne er forholdsvis 
mye større enn det fødte barnets verden sammenlignet med det ufødte! Her anvender faktisk 
Luther ordet i Joh 16,21 billedlig om en kristens død! Når en kvinne skal føde, har hun sorg, 
fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i 
glede over at et menneske er født til verden.25  

Bildet av Jesus på korset som dreper døden ved å ta synden bort, er altså mer enn et bilde. 
Det er realitet, en realitet som gjør at mennesket kan gå igjennom sin ”natale” og komme inn 
til herligheten. Vi kunne gjerne bruke J.N.Bruns ord: Trøsten står som klippen fast at hans 
død og blod skal gjelde.26 

                                                 
21 Predestinasjonslæren er læren om Guds forutbestemmelse (den såkalte utvelgelseslæren). Calvin lærte dobbel 

predestinasjon. Med det menes at Gud har forutbestemt både hvem som skal bli frelst ,og hvem som kommer til 

å gå fortapt. Luther kjempet personlig dette spørsmålet og fant sin trøst i selve evangeliet og i nådemidlene som 

forsikrer oss om Guds nådetilsagn. Den som slik pukker på sakramentene og støtter seg til dem, vil finne at ens 

utvelgelse og forutbestemthet gir seg av seg selv uten sorger og bekymringer (s305). Avklarende artikkel om 

utvelgelseslæren finnes i en bok av Carl Fr. Wisløff: Utvelgelsen i Kristus, Lunde Forlag, 1978 
22 I motsetning til den romersk-katolske kirke – som betoner det Luther kaller ”uvisshetens monster”, la Luther 

vekt på at frelsesvisshet er oppnåelig og ønskelig for den som tror og i anfektelsen trøster seg til evangeliet i 

nådemidlene, se WA 40I, 588 og WA 48, 227. 
23 Trolig inkluderer Luther her det nådetilsagn som skal ligge i absolusjonen i skriftemålet og i den siste olje. 

Denne talen er nemlig skrevet før desember 1519 da han åpent avviste de katolske sakramentene som ikke er 

begrunnet i Skriften. Hans nye syn på sakramentene kommer tydelig til uttrykk i Kirkens babylonske fangenskap 

fra 1520.  
24 Dies natalis - dødsdagen 
25 s100 
26 Denne påskesalmen av J.N.Brun (1745-1816) er en trosvisshetens lovsang på bakgrunn av Jesu død og 

oppstandelse. Salmens tre vers ånder av samme visshet som Luther ønsket å formidle gjennom sin forkynnelse 

av evangeliet. (Det tredje verset er utelatt i salme- og sangbøkene.Se min bok Salmeskatter, Lunde forlag 2000.) 
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Luthers språkføring i talen har flere steder preg av kampterminologi. Den gir 
assosiasjoner til den klassisk-dualistiske forløsningslære (frelsen som befrielse fra onde 
makters tyranni). I forklaringen til 2. trosartikkel ser vi det samme. Kristus har frikjøpt og 
frelst meg fra alle synder, fra dødens og djevelens makt. Men i Luthers tankeverden er likevel 
syndens skyld alltid hovedsaken ved menneskets nød. Det ser vi i andre formuleringer i 
forklaringen til 2.trosartikkel, f.eks: meg fortapte og fordømte menneske. Omtalen av Kristi 
hellige og dyrebare blod senere i samme avsnitt reflekterer GT’s offerterminologi. 
Syndeskylden er problemet. I forbindelse med nattverden sier Luther i forklaringen: ..der hvor 
syndenes forlatelse er, der er liv og salighet.27 Syndenes forlatelse er forankret nettopp i at 
synden er sonet. Luthers omtale av synden som Jesus ved sitt kors har ”nedkjempet”, kan ikke 
tolkes rett uten i lys av soningen under Guds vrede.28  

Luthers kampterminologi kan i sjelesorgen virke til stor trøst. Mange har vel opplevd 
trøsten i verset Om verden full av djevler var fra reformasjonssalmen.29 Vi frykter ei, vi med 
oss har den som Guds sverd kan bruke! Vi kan ane at slike formuleringer gir hjelp også i 
dødsstriden. Talen om å forberede seg til å dø har noe av samme seiersvisshet. Men 
forankringen i selve soningen for syndens skyld - på korset - ligger under så vel i salmen som 
i talen. 

 
 

Fra Christian Scrivers Sjeleskat 

Vi vil nå vende oss til en forfatter som nesten like sterkt som Luther har vært med på å prege 
sjelesorgen i den lutherske kirkes historie. 

Christian Scriver levde i overgangen til pietismens tid. Her føres botsfromheten innen 
ortodoksien videre. Men den referanserammen som vi kjenner fra Luther er tydelig tilstede i 
hans sjelesorg. Hans Sjeleskat 30er gjennomsyret av luthersk anfektelsesteologi. Sjeleskats 
fjerde del har tittelen: Om den gudfryktige Sjels Kors, Trængsler og Anfegtelser. Han kjenner 
kristenmenneskets indre smerter og frustrasjoner – og kampen for å bevare frelsesvissheten.  

                                                 
27 Jfr også leddet syndenes forlatelse i forklaringen til tredje trosartikkel. 
28 Mens den klassisk-dualistiske forløsningslære ser frelsen som en befrielsesaksjon der Gud frarøver sin 

motstander, Djevelen, sitt bytte (mennesket), ser den såkalte objektive forsoningslære på syndens skyld som 

hovedproblemet. Det må skje et oppgjør under Guds vrede. Langfredag og Golgata er tid og sted for dette 

oppgjør. Når Gud tilgir oss våre synder, gjør han det for Jesu skyld, det vil si på grunnlag av det soningsverk 

Jesus utførte for oss på korset. Den objektive forsoningslære kan forenes med aspekter ved den klassisk-

dualistiske førløsningslære. Men prinsippielt stiller da saken seg slik at Gud – ved å tilgi oss våre synder og 

gjenføde oss til et nytt liv - også gir oss del i seieren over syndens og djevelens og dødens makt. Tilgivelsen er 

først – om ikke kronologisk så logisk. Og den fulle befrielse opplever vi ikke før vi er framme i herligheten. 
29 Vår Gud han er så fast en borg. Salmen er skrevet en gang mellom 1520 og 1530. Mange har prøvd å tidfeste 

den nærmere uten å gi overbevisende argumenter. 
30 Christian Scriver (1629-1693), tysk prest, oppbyggelsesforfatter, overhoffpredikant i Quedlingburg. Boken 

Sjeleskat representerer en ortodoks inderlighet. Han betraktes som en av pietismens viktigste forløpere. Døden 

gjestet ofte hjemmet hans. Det er mulig det kom til å prege hans sjelesorg, også den han bærer fram skriftlig i 

Sjeleskat. Vi siterer her fra en utgave utgitt av Tollefsen og Johannesens Forlag, Bergen, 1889, bind 4 (av det 

tredje uforandrede opplag).Scriver arbeidet på sin Sjeleskat i 30 år. Verket er på over 2000 sider. I løpet av første 

året ble verket trykt seks ganger. 10.opplag kom i 1715. De øvrige skatter forgår med tiden. Scrivers edle skatt 
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Sammenlignet med Luther betoner likevel Scriver den kristnes indre liv sterkere. I sin 
bønn for boken sier han: Unn min sjel å erfare at mange sjeler leser dem (disse sjeleprekener) 
og bruker dem til frukt og nytte. La dette verk være en vannkrukke, fylt av Israels brønn og 
din kjærlighets kilde. La din kirkehage bli vannet så edle blomster og planter kan vokse, 
blomstre, dufte og bære rik frukt.31  

Gjennom 147 sider tar han for seg den troende Sjels lyst til at forlade Verden og dens 
Længsel efter Saligheden. Øverst på hver side er innholdet sammenfattet slik: Den troende 
Sjels hellige Lyst til at dø, noe lenger fram Christelig Forberedelse til en salig Død. 
Påfølgende emne bærer overskriften Om den troende Sjels tilkommende Herlighed og 
Salighed hvori den glade og salige Afsked fra legemet og Verden beskrives.32 Døden som den 
siste fiende er selvsagt tematisert gjennom sjelesorgen, men ordlyden i overskriften er likevel 
typisk. Dødslengselen, ikke dødsangsten, er i fokus.  

Scrivers utgangspunkt i den første delen ordet i Fil 1,23: Jeg har lyst til å bryte opp 
herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. I den siste delen tar han 
utgangspunkt i Åp 14:13: Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som 
dør i Herren fra nå av. Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger 
følger dem. 

Etter som vi leser, merker vi en kombinasjon av ransakende toner og glad forventning. 
Ransakelsen blir svært nærgående. Scriver vet at vi så lett bindes av de jordiske ting. Han 
omtaler et sted en del gamle mennesker, som ønske at leve desto længer, jo længer de leve 
(især naar det gaar dem godt), og som efterhaanden fordybe sig alt mer og mer  i det Jordiske 
og Forgjængelige. Ikke bedre gaar det med Andre som ere midaldrende; ak, med hvor stor 
Sikkerhed vandre ikke de fleste af dem i det Timelige! Hvor urimeligt finde de det ikke, naar 
man siger dem, at et af Kjendetegnene paa en Christen ogsaa er, at han har lært og daglig 
lærer at foragte det Jordiske og af Hjærtet at tragte efter det Himmelske.33.  

Den troendes lengsel derimot, er en lengsel etter Gud. Den fører med seg en lengsel etter 
det fullkomne samfunn med ham. Derfor kan han frimodig forutsette at den troende sjel – 
tross dødsangsten (som han jo ikke er fremmed for) – kjenner en lyst til å dø! Tage vi dernæst 
Omvendelsen for os, som maa bestaa i en gudelig Anger over Synden og i en usminket og 
levende Tro paa Jesum Christum og føre en barnlig, villig og stadig Lydigheds Frygt med sig, 
hvorledes skulde vort Hjerte ogsaa da kunne Andet end længes efter at vandre herfra og være 
med Christo?34 Både alvorlig selvprøvelse og glad forventning gjennomsyrer derfor 
sjelesorgen. Pietismens fokusering på ulike sjelstilstander foregripes. Ortodoksiens 
botsfromhet var kjent med sjelslivets kamper og skildrer den ofte med psykologisk 
treffsikkerhet. Kjennetegnene på en troende males tydelig for oss. Mange skriftord som taler 
om den sanne kristnes indre liv siteres med stor erfaringsbasert innsikt. Livet i himmelen blir 
også sterkt forkynt – til trøst og frimodighet i møte med døden. 

                                                                                                                                                         
varer evig, skrev en av Scrivers venner i samtiden. Lunde Forlag ga i 1988 ut et lite utdrag av Scrivers verk 

under tittelen Sjeleskatt. 
31 Gjengitt i forordet til Sjeleskatt, Lunde Forlag, 1988 s 13. 
32 s1200-1325 
33 s1077 
34 s1065 
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Vevd sammen med beskrivelsen av sjelens lyst til oppbrudd er omtalen av verdens 
forfengelighet og ondskap. Her er Scriver ofte ensidig i sin beskrivelse. Han vektlegger 
verden i den betydning det begrepet har f.eks når Jesus omtaler skillet mellom hans disipler 
og verdens barn eller når apostelen Johannes beskriver de fristelsene som verden 
(menneskene omkring oss som ikke søker Gud) møter en kristen med (Joh 17; 1.Joh 2,15ff). 
Gleden over verden i betydningen den skapte verden med dens gudgitte gleder på skapelsens 
plan, har mindre plass. Her merker vi en viss forskjell fra Luthers frodige skapelsesteologi. I 
verden er der en ond Luft; den er opfyldt med onde Dunster, - jeg mener med Forargelser, 
med (Trængslernes) Røg og Damp, hvoraf man faar Taarer i Øinene; denne Luft og disse 
Dunster trænge igjennem indtil Hjertet og Sjelen, saa vi maa klage med vor Frelser: ”Min 
Sjel er ganske bedrøvet (trindt omgivet af Bedrøvelse) indtil Døden (Matth 26,38). Men i 
Himmelen skal der være god Luft..35 

Spørsmålet om de frelstes forhold til gjenlevende slektninger som lever i vantro og synd 
tas et sted opp spesielt.36 Her argumenteres det for at disse i en ekte himmelsk kjærlighet, ren 
for all selviskhet, ber inderlig for sine gjenværende kjære.37 Det skulle bare mangle at ikke de 
gjorde dette, siden endog den rike ”fråtseren” (i lignelsen om den rike mann og Lasarus, Luk 
16) ba for sine nærmeste at de ikke måtte komme til ”dette pinens sted”. De jordiske ting, 
derimod, som Ære, Rigdom og deslige, bekymre de sig ikke om. Ventetiden fram til legemets 
oppstandelse tematiseres også, om enn kort. Scriver hevder der at de frelste er utenfor all tid. 
Om vi spurte disse: Kjære Thomas, kjære Johannes, kjære Paulus, hvor længe have I været i 
denne store himmelske Glæde, elle hvor længe tykkes eder dette Paradisliv at have været, saa 
vilde de svare: O, spørger du om hvor længe? I denne Glæde og Herlighed vide vi ikke af 
nogen verdslig Tid, og vort liv er et saadant Liv, at vi ere tilmode, som om det neppe havde 

varet halvannen Dag.38 
At Scriver også finner trøst i legemets oppstandelse er tydelig, f.eks i omtalen av den 

beskaffenhet legemet da vil få. Her er nok Scriver sterkere i sin sjelesorg enn mange senere 
vekkelsers talsmenn. Legemets oppstandelse er i vekkelsesfromheten viet relativt liten 
oppmerksomhet.39 

                                                 
35 s1274 
36 s1232 
37 I debatten om Den nordisk katolske kirke (NKK) har spørsmålet om de helliges forbønn igjen kommet på 

dagsorden. Noe av Scrivers argumentasjon vil sikkert kunne passe inn i teologien til NKK. Men vi vil våge å gi 

uttrykk for at Scrivers argumentasjon her virker noe tynn. Scriver synes i det hele å være noe dristigere i sine 

forestillinger om det evige liv enn eksegesen av de skriftordene han bruker, gir oss grunnlag for (f.eks om vårt 

evige samfunn med englene, s1313). 
38 s1233 
39 Om Scriver overgår Luther i inderlighet når han beskriver oppstandelseslegemet og vårt liv i fullendelsen, er 

han ikke så frodig og dristig i sin ordbruk som Luther var. Vi gjengir her et eksempel fra Luther: Om jeg enn 

skulle dø, og en bjørn ete mitt hode og en fisk min buk eller en ulv min hånd, ja, om jeg enn skulle bli revet i 

tusen biter, – så vet jeg dog at jeg skal ha det evige liv. Jeg har grepet deg, Herre Kristus: Du er mitt liv, og det 

er Faderens vilje at alle som tror på deg skal ha evig liv og bli oppvakt fra de døde. For øvrig får det gå meg 

som det vil, til blokken eller bålet. Se min bok Salmeskatter, Lunde forlag år 2000, s79. I den boken gjengir jeg 

også Kingos enestående salme om Jesu oppstandelse. Den vitner om hvor sterkt sjelesørgerisk han kunne 

forkynne linjen fra Jesu til vår oppstandelse. Merk f.eks følgende vers som en jo kan mistenke er inspirert av 

Luthers språkbruk: 
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Scriver visste å vektlegge trøsten nettopp i motivet fra Salme 23 som vi refererer til i 
artikkelens overskrift: ..i dødsskyggens dal. For der – i den dalen er Gud selv hos deg! Har nu 
den miskundelige Gud holdt sine troende som Børn, innesluttet i sin Kjærlighed og sørget 
hjerteligen og faderligen for dem alle deres Livs Dage, - har Han omfattet dem som kostelige 
Edelstene, som sin dyrebare Eiendom, med sin Godhed og Kjærlighed, hvorledes skulde han 
da kunne forlade dem paa deres Yderste, allerhelst, da dette vilde stride mod hans 
udtrykkelige Ord: ”Jeg vil ingenlunde forlade deg.” (Heb 13,6), nemlig til ingen Tid, i ingen 
Nød, i ingen Fare.40 

 
 

Fra Pontoppidans pastorallære 
I biskop Erik Pontoppidans pastorallære41 finner vi en sterk bevissthet om selve 
sjelesorgsituasjonen og hvordan takle den. Et par kapitler i boken er veiledning til prester om 
hvordan de skal utføre sin embedsgjerning i møte med dødssyke.42 Derfor er det naturlig at 
dette moment trer sterkt fram.  

Vi finner en klar forkynnelse av evangeliet. Presten tilskyndes å hjelpe den døende til å 
skjerpe sitt syn på den korsfestede.43 Viktig for Pontoppidan er prestens ansvar for å stille 
sjelediagnose, dvs på forsiktig måte å finne ut hvordan den syke har det i sitt gudsliv. Å 
analysere den sykes åndelige tilstand er med andre ord avgjørende for en vellykket sjelesorg. 
Typisk er overskriften over det viktigste kapitlet i denne sammenhengen: Om besøk hos syke 
og døende, hvor det stilles meget ulike krav, etter deres ulike tilstand.44 Pontoppidan viser her 
stor følsomhet for situasjonen. Han påpeker prestens ansvar for å lytte mer enn å snakke. En 
må dele Ordet rett og ha klare ord fra Skriften som kan treffe de ulike sjelstilstander.  

                                                                                                                                                         
Du til Livet mig skal vække ved din stor’ Opreisnings Krafft! 

Lad kun Jorden mig bedekke, Orme tære al min Safft, 

Ild og Vand opsluge mig! Jeg døer i dend Troe til dig, 

At Jeg skal til Liv opstande udaff Dødsens grumme Lande. 
40 s1207 
41 Erik Pontoppidan (1698-1764) var en meget produktiv og lærd mann og er mest kjent for sin 

katekismeforklaring Sandhed til Gudfrygtighed fra 1737. Hans Hyrdebrev fra den perioden han var biskop i 

Bergen (1747-1755), hører også med til den delen av hans produksjon som fortsatt kan leses med utbytte. Hans 

pastoralteologi bærer tittelen Collegium Pastorale Practicum. Den ble utgitt første gangen i 1757. Da hadde han 

hatt en del forelesninger i pastoralteologi ved Universitetet i København. Boken består av 58 kapitler, og den er 

gjennomsyret av kirkehistorisk lærdom, praktisk-teologisk erfaring og bibelkunnskap. Pietismens betoning av 

saliggjørelsens orden preger framstillingen, men den overdriver etter min mening ikke dette moment. Av de 

forfattere vi beskjeftiger oss med i denne artikkelen, er Pontoppidan den mest systematiske. (Luther forlag utgav 

den i språklig bearbeidet utgave i samarbeid med Det evangelisk lutherske kirkesamfunn. Sitatene i denne 

artikkelen er fra denne utgaven.) 
42 De andre forfatterne vi refererer til i denne artikkelen, skrev ikke sine skrifter direkte med tanke på selve 

sjelesorgsituasjonen. Hvordan snakke med den syke, og hvordan formidle det budskap en har, drøftes derfor ikke 

så inngående. 
43 s453 
44 s448 
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Saliggjørelsens orden – rett nok ikke i dens rigide utgave – merkes tydelig i hans 
sjelesorg. I forhold til Luther vektlegges sterkere gjenfødelsens indre liv. Men selve trøsten 
blir jo Guds rettferdiggjørende nåde i Kristus. Problemstillingen framfor andre hos 
Pontoppidan er spørsmålet om den syke har det rett med Gud før han går inn i evigheten.  

På ekte pietistisk vis tar han opp spørsmålet om dem som ligger for døden, og som ennå 
er ubotferdige. Hvordan vekke dem til syndserkjennelse og tro? Pontoppidan har tydeligvis 
mye erfaring, og hans teft for å komme mennesker inn på livet er overbevisende. Men noen ”ta 
det med ro” –sjelesorg hvis den dødssyke er uomvendt, vil han ikke vite av. De som f.eks 
henger fast i en herskende synd 45, og skal ikke tilsies noe som helst budskap om nåde og 
frelse. En skal møte dem med inderlig omsorg – og nettopp derfor ta sakens alvor opp med 
dem. Han anbefaler – som et eksempel – å si omtrent følgende: Min venn! Jeg ynkes hjertelig 
over Deres tilstand, ikke så meget på grunn av det syke legeme som på grunn av den 
ubotferdige sjel. For slik som Deres sinnelag og adferd viser seg, må man alvorlig frykte for 
Deres skjebne etter døden. Må Gud i sin nåde holde Dem i live ennå en tid, for å føre Dem til 
sinnsforandring, det ønsker jeg hjertelig. De trenger til å bli født på ny og få et helt forandret 
hjerte. Gud vil ingen synders død, men at han skal omvende seg og leve; må han ennå gi Dem 
nåde til omvendelse. Det vil jeg flittig be Gud om for Dem. Og synes De om dette, da be selv 
Gud sammen med meg, før det blir altfor sent.46  

Den pietet som – sakens alvor tatt i betraktning – her vises, var ment å være forbilledlig 
for pietistprestene. Deres tre ledd i sjelesorgen skulle være samvittighetsprøving, rådgivning 
og bønn/forbønn. I denne konteksten hadde Pontoppidan for øvrig ingen overdreven tro på 
skrevne bønner. De fleste trykte bønner forutsetter at alle syke er Guds barn, som bare trenger 
trøst, mer enn noe annet, sier han. Og rent generelt er det slik at de skrevne bønner ikke 
passer så godt til de forskjellige pasienters ulike tilstand som når presten ber av hjertet således 
at den syke kan be med uten skade.47 Men er det en pasient som er kommet til tro og som 
trenger hjelp til å komme i gang med å be – eller selv er for svak til å formulere egne bønner, 
skal en ikke vegre seg for å legge pasienten ordene i munnen. 

Vi skal nå gjøre et sprang til to forfattere fra senere tider som avslører åndelig slektskap 
med alle de tre foregående.  

 

                                                 
45 s454.  
46 s455 
47 s457 
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Bønnene i Landstads salmebok 48 
Som hos Luther og Scriver er det den alvorlig sykes (døendes) anfektelser som danner 
bakgrunnen for bønnene. Det dreier seg om bønner for ulike situasjoner. Disse synes å være 
ment til bruk både i sykesenga (av den syke selv) og ved sykesenga (av sjelesørgere). Noen av 
disse bønnene forutsetter at sykdommen er til døden.  

I den tiden var salmeboken en virkelig bruksbok i hjemmene. Anfektelsene som den syke 
opplever, er bakgrunn for bønnene. Den skinner tydelig igjennom i selve formuleringene som 
legges den syke i munnen. Pontoppidans skepsis til skrevne bønner ved sykeleier fantes 
sikkert i noen av de miljøene som Landstad forholdt seg til. Men det forhindret i alle fall ikke 
at de ulike opplag av boken inneholder et stort omfang av slike bønner. 

En av bønnene forutsetter at den syke ikke har levd i omvendelse og tro gjennom livet. 
Sjelesorgen overfor den ubotferdige (som Scriver og Pontoppidan satte på dagsorden) 
forutsettes å ha nådd sitt mål: Jeg vandrede i stor Blindhed og syndig Sikkerhed, som et 
verdens barn. Derfor er det saa ilde med mig nu. Den legemlige Nød er stor, men min 
Sjælenød er større.49 Bønnen forutsetter altså at den syke er vakt til alvorlig ettertanke. Han 
lar ham be: Du har, o Gud, vakt i mit Hjerte en inderlig bedrøvelse over mine Synder, men 
lær mig ogsaa ret at kjende Jesus Kristus som min Frælser, at sette al min Tro og Tillid til 
hans dyre Fortjeneste formedelst ham og finde Trøst og Fred. 

I En døende kristens bøn er samme problemstilling sterkt i fokus. O forlad mig nu alt, 
hvad jeg har syndet, alt hvad jeg har ilde tænkt og ilde gjort, alt hvad det jeg har ilde forsømt 
av det jeg burde har gjort. Ak Herre Jesus, lad det alt være udslettet med dit hellige Blod, der 
randt ned af Korset ogsaa for mine Synders Skyld. O Gud, tænk ikke paa mine Ungdoms 
Synder og Overtrædelser, men tænk paa mig efter din store Barmhjertighed. 

 Etter en inderlig bønn om Guds nærvær i den siste strid kommer det en henspilling på et 
bibelsitat:.. og give mig Frimodighed i denne sidste tunge Strid, og kraft til at gjennomkjempe 
den, indtil jeg kommer vel igjennom den store Trængsel, som den, der har toet sine Klæder og 
gjort dem hvide i Lammets Blod.50 Slike sitat eller henspillinger på skriftsteder er det mange 
av. Bønnene er gjennomsyret av bibelspråkets inderlighet og kraft. Herre Jesu, tænk paa mig, 
som her lider og strider med Døden og send Lindring og Lettelse. Ak Herre, hvor længe? 
Skynd dig at hjælpe mig! Du har selv sagt: ”Kald paa mig i din Nød, saa vil jeg hjælpe dig, 
og du skal prise mig.”  Ak, lad dog Hjælpen snart komme! Herre, straf mig ikke i din Vrede, 
og tugt mig ikke i din Harme. Vær mig naadig Herre, thi jeg er skrøpelig. Forlad mig alle 
mine Synder, trøst mig, styrk mig og ophold mig i Troen… Forløs mig fra Dødens Nød og lad 
mig salig hensove. Henspillingene på konkrete skriftsteder synes meget vel gjennomtenkt.  

                                                 
48 Landstads salmebok synes å forfekte at disse bønnene skriver seg helt fra H.Thomissøns bearbeidelser at rim 

og bønner av den katolske presten på Fyn, Mikkel (Mikael) Nilssøn eller Klaussøn. I alle fall henvises det til 

biskop Skaars Salmehistorie bind 1 s 684ff. De diktene (salmene) som er tilknyttet disse bønnene i Landstads 

salmebok, er der ført tilbake til Thomissøns lutherske bearbeidelser av Mikkels produksjon. Undertegnede er noe 

i tvil hva angår bønnene, siden Skaar ikke direkte fører dem tilbake til denne presten Mikkel. Uansett: Hvis 

bønnene skulle ha sin kilde hos samme katolske forfatter som salmetekstene, er de eventuelle katolske drag 

fullstendig avstreifet. Hans Thomissøn (1532-1573) var en av de store salmediktere og salmesamlere i Danmark 

like etter reformasjonen. Han var overbevist lutheraner og sørget for at levninger av katolsk teologi som stred 

med en evangelisk forståelse, mest mulig ble utryddet. Han gav ut Den danske Psalmebog av 1569. 
49 Sitatet er fra den første bønnen under overskriften Bønner for Syge og Døende (sidetall mangler). 
50 Se Åp 7,14 
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Merk også at fortvilelsen her får fritt utløp. I nyere tid understreker mange psykiatere og 
psykologer det helbredende i å øse ut sine frustrasjoner, å sette navn på onde følelser. Kristne 
sjelesørgere understreker av og til vår rett til endog å anklage Gud i fortvilelsen. Det 
henvises i den anledning ofte til Salmenes bok. Tradisjonelt har den klassiske 
sjelesorglitteratur vært tilbakeholden med å oppfordre til å anklage Gud. Men de fortvilte 
spørsmål har fått komme til uttrykk – slik vi ser det i denne bønnen. 

Bønnen Nødraab i Dødens Strid har den klassiske appell til Jesu strid med døden. For din 
Dødskamp og blodige Sved, hjælp mig, kjære Herre Gud. Men poenget er ikke bare å 
appellere til Jesus fordi han vet hva det vil si å kjempe med døden. Hele teologien i bønnene  
ånder av den altoverskyggende trøsten: At Jesu Dødskamp og blodige Sved skjedde som en 
soning av syndestraffen vår – under Guds vrede. 

Dermed er den klassisk lutherske problemstilling synd/nåde selve hovednerven. 
Skjelningen mellom lov og evangelium er gjennomført og hjelper den døende til å rette 
blikket fra sine synder som han er verd fordømmelsen for, opp mot Kristus. Ved troen på ham 
og hans døds betydning eier vi full tilgivelse og kan møte vår egen død med frimodighet. 

Andre motiver har også stor plass i disse bønnene: Den indre trang og higen etter Guds 
nærvær i den siste strid, dukker opp flere ganger. Bønnen om kraft til å bære lidelsene har sin 
naturlige plass. Smertene kan jo oppleves uutholdelige. O saa giv mig Naade og Kraft til at 
bære mine Lidelser med Taalmodighed. Tilgiv mig den Utaalmodighed i hvilken jeg, 
desværre, allerede kan ha gjort meg skyldig, thi med bedrøvelse føler og finder jeg at jeg 
baade i denne og andre Maader har forsyndet mig mod dig. Ak, tilgiv i Naade alle mine 
Synder! Hengivelsen til Herrens vilje midt i sykdom og smerte ligger implisitt flere steder. 
Her er bønnene på bølgelengde med Scriver og andre oppbyggelsesforfattere fra tidligere 
århundrer. Jesu ord i Getsemane trekkes inn: Fader, er det muligt, da tag denne Kalk fra mig! 
Ja, Fader, kan det bestaa med dine kjærlige Hensikter og mit Vel, saa lad snart denne 
Sygdom og disse Lidelser gaa over…. O du har Midler i Hænde, at hjælpe mig. O, ja, du vil 
ogsaa gjøre det godt – om ikke til dette liv, saa til det evige Liv, gjøre det godt og vel alt 
sammen dermed at du ved en salig Død ender alle mine Lidelser. Derfor, ikke som jeg vil, 
men som du vil.  

En bønn er formet med tanke på at den syke skal motta nattverden. Sykekommunion var 
vanlig. I bønnen lar salmeboken den syke be:  Ak Herre Jesus! helbred mig og gjør mig karsk 
og sund paa Sjælen ved din Aands og Naades Trøst, at alle mine Synder ere mig for din Pines 
og din Døds Skyld forladte. Væderkveg min hungrige og tørstige Sjæl ved dit Legems og 
Blods Samfund i det hellige Sakramente.  

Bønnene forutsetter at en avklarer spørsmål som gjelder de rent jordiske ting (testamente, 
hvem som skal arve). Dette motiv finner vi også både i Luthers rådgivning og hos Scriver og 
Pontoppidan. Vi finner også sterke formaninger til å rydde opp i mellom-menneskelige 
konflikter. Her kan endog Matt 5:25 trekkes inn:  Skynd deg å være føyelig overfor din 
motstander mens du ennå er med ham på veien! Ellers vil motstanderen overgi deg til 
dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du bli kastet i fengsel. 

Grunntonen i bønnene er at menneskets store problem er synden, og dets store og 
enestående mulighet er Guds nåde i Kristus. Omkring denne problemstillingen finner så de 
andre momentene sin plass. Her er disse bønnene ekte produkter av en luthersk 
anfektelsesteologi. Psykologiserende betraktninger over smerten ved oppbruddets time og 
avskjeden med ens nærmeste vies derimot liten oppmerksomhet. 
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Bo Giertz’ Katarina 
Biskop Bo Giertz’ Steingrunnen 51 har unike sekvenser med klassisk sjelesorg der både binde- 
og løsenøkkelen brukes. Her vil vi ta for oss situasjonen som beskrives når den rasjonalistiske 
utdannede presten Savonius blir tilkalt til en dødssyk mann ved navn Johannes. Presten ble 
nærmest forundret over den sykes problemstilling: Her var virkelig en som hadde med Gud å 
gjøre! Anfektelsen slet tungt på ham.  

- Johannes i Børsebo, jeg sier deg: om noen her i denne bygd kommer til å dø 
salig, så er det deg. 

Den syke så opp. Et flakkende glimt av håp lyste i hans øye. 
- Hvordan da? 
- Du er en bedre og redeligere sjel enn noen annen jeg har truffet. 
Det sloknet det lille lyset i Johannes’ øye. 

Så skildrer Giertz hvordan denne mannen ikke kan la seg trøste med den slags sjelesorg. 
Presten blir mer og mer rådvill. Situasjonen var i det hele pinlig. Den sykes nærmeste satt der. 
Johannes talte igjen, denne gangen var det i ørske – et innhold som avslørte hans angst fordi 
han hadde syndet og ikke syntes han hadde levd et botferdig liv. Inn i denne situasjonen kom 
hun. Katarina Filip i Hersmålen. Hun var en person som mange ganger hadde sittet ved 
dødsleier. Hun tilhørte det vakte kirkefolk, de som holdt seg til katekismens og den klassiske 
oppbyggelseslitteratur, og som tok sin kristendom alvorlig. Hun fikk høre at Johannes ennå 
ikke var død. En annen kvinne i sykerommet roper til Johannes: 

- Johannes, du må våkne! Katarina er her! Katarina! 

                                                 
51 Bo Giertz (1905-1998) var opprinnelig ateist, men kom til tro og begynte å studere teologi. Han orienterte seg  

snart i retning av en konservativ kirkelig posisjon. Han vakte allerede i 1940-årene oppmerksomhet i svensk 

kirkeliv gjennom de historiske romanene Troen alene og Steingrunnen. Han ble biskop i Gøteborg, og fant seg 

vel til rette sammen med de gammeltroende i dette stiftet.  

Bo Giertz hadde stor intellektuell kapasitet. Det kom til uttrykk i hans litterære produksjon, men 

også ved hans deltagelse i utallige utfordringer i svensk offentlighet den tiden han var biskop. Hans motstand 

mot kvinnelige prester var markert, og ved hans død var det tydeligvis dette som reporterne i svensk TV husket 

best. Undertegnede var den aktuelle dagen i Sverige og ble gjort kjent med Bo Giertz’ død gjennom svensk TV. 

Underlig nok ble Bo Giertz ved århundreskiftet hyllet som den store mann i 1900-tallets svenske kirkeliv. Men 

han ville neppe – med de holdningene han hadde i kvinneprestsaken – fått prestestilling i Svenska kyrkan! Vi vil 

i denne artikkelen forholde oss til et utdrag av romanen Steingrunnen fra 1943.   

Etter sigende skal Bo Giertz ha skrevet denne boken på tre uker. Men stoffet og forestillingsverdenen i 

boken har han nok tilegnet seg gjennom flere års studier, bl.a i vekkelsenes historie. De ulike delene av boken 

går inn på hver sin tidsepoke i svensk kirke- og vekkelsesliv og får fram noe av epokens særpreg. Selv om boken 

har romanform, er den en av de mest betydelige bøker vi i skandinaviske land kan oppdrive når det gjelder å 

fremme en sunn luthersk trosforståelse. Samtale-sekvenser som den vi har for oss i denne artikkelen, er nettopp 

eksempler på dette. 

Vi forholder oss her til Luther Forlags utgave av 1977, 5.opplag, etter oversettelse av Stefan Tschudi. 

Når jeg her spesielt framhever uttrykket binde- og løsenøkkelen er det fordi Giertz står i en tradisjon der 

skriftemålet holdes høyt i kurs. Forkynnere og sjelesørgere  forutsettes ikke bare å gi trøst, men skal bruke loven 

og gjøre det klart at en går fortapt hvis en ikke gir Gud rett, erkjenner sine synder og tar sin tilflukt til Jesus (se 

f.eks s 318). Det er jo dette Jesus sikter til med uttrykkene fastholde/tilgi i Joh 20,23, og de ligger bak og gir 

meningsinnhold til uttrykket binde- og løsenøkkelen. 
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Johannes våkner til og sier noen gode ord om kvinnen. Men så føyer han til: 
- Husker du da vi sang Moses’ og lammets viser? Da frydet mitt hjerte seg i 

Gud. Men det ble aldri rent. Katarina, jeg er en synder, en stor synder. 
Da er det Katarina begynner med sin sjelesorg: 
- Ja, Johannes, det er du. men Jesus er en enda større frelser. 
- Ja, han er en stor frelser for den som lar seg frelse. Men mitt hjerte er ikke 

rent, mitt sinn er ondt, jeg har ikke det nye sinnet. 
- De som er friske, trenger ikke til lege, men de som er syke. Han er ikke 

kommet for å kalle rettferdige, men syndere. 
- Ja, til omvendelse står det, Katarina. Det er omvendelsen og helliggjørelsen 

jeg mangler. 
- Det er ikke omvendelse du mangler, Johannes, men tro. Omvendelsens vei 

har du vandret i tredve år. 
- Og ennå ikke kommet fram! 
- Johannes, sa kvinnen nesten strengt. – Svar meg en ting: Vil du gjerne at 

ditt hjerte var rent? 
- Ja, ved Gud, Katarina, det vil jeg. 
- Da er din omvendelse også så sann som den kan være hos et 

gjennomfordervet Adams barn her på jorden. Med omvendelsen har det 
ingen fare hos deg. Men du har holdt på å komme vekk fra troen. 

- Hva skal jeg tro da, Katarina? 

- Du skal tro dette levende Guds ord: Den som ikke har gjerninger, men tror 
på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til 
rettferdighet. Inntil denne dag har du trodd på gjerningene, og du har sett 
på ditt hjerte – og du ser bare synd og elendighet, fordi Gud har smurt dine 
øyne med Åndens øyensalve til å se sannheten. Har du synd i ditt hjerte, 
Johannes? 

- Ja, svarte den syke redd, - meget synd, altfor meget…. 
Så fortsetter kvinnen sjelesorgen og viser at Johannes’ erkjennelse er et Guds verk. Nå 

må Gud fullføre det han har begynt. Nå må evangeliet om Kristus få lyde inn i sjelen. For om 
loven hadde kunnet frelse en eneste en av oss, da hadde vel ikke Jesus behøvd å dø på korset. 
Johannes sier: 

- Mener du … mener du at han også tar bort den synden som er i mitt urene 
hjerte? 

- Ja, all den synden sonet han da han døde i ditt sted. 
- Men jeg har den jo her fremdeles? 
- Ja, like visst som Paulus også hadde den der fremdeles. Har du aldri lest 

dette: jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor det intet godt. Viljen har jeg, 
men å gjøre det gode makter jeg ikke. 

- Ja, slik er det, hvisket Johannes. 
Etter hvert havner samtalen i Rom 3,23-24. De gamle apostelord om rettferdiggjørelsen – 

uforskyldt ved forløsningen i Kristus Jesus – lyder mellom veggene i sykerommet. De trenger 
seg inn i den sykes sjel. 

- Amen. Jeg tror! Sa Johannes neppe hørlig. 
Katarina reiste seg og la Bibelen tilbake. 
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- Nå er Guds verk skjedd. Nå skal du be presten at han betjener deg med det 
hellige sakramente. 

Så får Savonius den ydmykende erfaring å betjene disse menneskene med sakramentet, 
han som selv ikke kom noen vei i sjelesorgen. Men de vil ha ham til å forrette nattverden for 
seg! De respekterer altså hans embede som prest, tross hans personlige udugelighet. 

Episoden er tankevekkende på mange vis. Den utvannede teologien kunne ikke hjelpe i 
møte med døden. Den derimot, som har fått lys over lov og evangelium og skjelner rett 
mellom de to ”stykkene” i Guds ord, kan nå inn i anfektelsens mørke med sann sjeletrøst. 
Menneskene i dette miljøet levde selv i Bibelens problemstillinger og visste seg å stå 
ansvarlig for Gud for sitt liv. Gudsbildet som ligger i bunnen er preget av hellighet. Og Guds 
kjærlighet i Kristus blir den ene store trøst for synderen når døden nærmer seg. 

En sak skal vi spesielt merke oss. Den lutherske forståelsen av Rom 7,14ff var hos 
Katarina selvsagt. Her taler apostelen om seg selv som en gjenfødt kristen slik han opplever 
det når han kjenner på det gamle menneske. Denne forståelsen av avsnittet (som jo også er 
den mest likeframme forståelsen) er blitt bekreftet i livets erfaring mange ganger.52 Å skjelne 
mellom lov og evangelium innebar derfor også å skjelne mellom det gamle og det nye 
menneske.53 Det gamle menneske, det gjennomfordervede Adams barn, for å bruke Katarinas 
uttrykk, tas på alvor som problem i sjelesorgen. Menneskesynet er preget av Paulus’ sterke 
forkynnelse om kjødet og dets fiendskap mot Gud.54 Med dette utgangspunkt får også nåden 
virkelig være nåde! Troen på synderes frelser tennes og næres. Sjelen får et fast holdepunkt. 
Frelsesvissheten bryter fram, selv om den stadig vil være en anfektet visshet. 

 
En sammenligning 
Luthers sterkt realistiske måte å omtale dødens nød på er kombinert med en like sterk og 
realistisk forståelse av Kristi kors og dets frelsende kraft. Der er selve trøsten som vi skal 
holde fast ved når vi forbereder oss på å dø. Hans billedbruk er talende og tar oss med inn i 
friheten fra alle synder og onde makter – inkludert døden.  

De andre vi har referert til i artikkelen, har samme grunnleggende referanseramme. 
Evighetsalvoret og spørsmålet om frelsen fra fordømmelsen ligger i bunnen. Den eneste trøst 
er nåden i Kristus.  

                                                 
52 I nyere utleggelser av Rom 7,14ff finner mange at Paulus her ikke beskriver sin egen erfaring som kristen. Det 

er den gudfryktige hednings fortvilelse under loven som kommer til uttrykk. Med gudfryktig hedning menes her 

slike som var sterkere eller svakere under påvirkning av jødene og deres forkynnelse i synagogene (som 

Kornelius, Apg 10,2). Disse var en av de mest åpne gruppene for evangeliseringen i aposteltiden. De slet 

selvsagt med sitt forhold til loven. Paulus bruker jeg-formen som et retorisk virkemiddel. Dette synet forfektes 

også – i moderert form - av Karl Olav Sandnes i hans paulinske bibelteologi I tidens fylde. Luther forlag, 1996, 

s188ff., se oppsummering av drøftelsen s 196. Selv om den lutherske forståelse av forholdet mellom det gamle 

og det nye menneske ikke avhenger bare av dette skriftavsnitt, er en av bjelkene under denne forståelsen tatt 

bort. For sjelesorgen og for klassisk luthersk kristendom er dette en alvorlig sak både for forkynnelsen og 

sjelesorgen. Burde Katarina kanskje ha kuttet ut denne delen av sin sjelesorg? Burde hun ha hatt et mer 

optimistisk menneskesyn? En imøtegåelse av den nyere eksegese av Rom 7 faller utenom denne artikkels 

ramme. 
53 Se min artikkel Det herlige lys i Fast Grunn nr.4, år 2000. 
54 Rom 8,7 uttrykker dette aller klarest. Gal 5,17 skildrer striden som utkjempes i en kristens liv, og som etter 

evangelisk luthersk betraktning pågår kontinuerlig til vi går i grav. 
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Men det skjer forskyvninger i retning sterkere opptatthet med sjelens indre liv. Det 
pulserende fromhetsliv hos den kristne tematiseres sterkere (især hos Scriver). Pietismens 
fokus på sjelstilstandene foregripes hos Scriver og gjøres til gjenstand for grundig analyse hos 
Pontoppidan. I sammenheng med dette blir det alvorlige spørsmålet om den døende virkelig 
er frelst, svært sentralt. Sjelesorgen skal framfor alt sikte mot at den døende får en salig død. I 
sammenligning med den problemstillingen er spørsmålet om en smertefri og ”god” død liten. 

I bønnene i gamle Landstads salmebok forutsettes det at den døende har et botferdig sinn, 
men er anfektet og må rope om nåde for vår frelser Jesu Kristi skyld. Troen på Bibelens 
inspirasjon og kraft til å hjelpe er sterk. Dette ser vi ikke minst ved at språk og formuleringer 
gjennomsyres av Skriftens egne uttrykk. Sitatene er mange. Bønnene er likevel ikke så sterkt 
orientert ut fra ulike åndelige sjelstilstander som vi finner det hos Scriver og Pontoppidan. 

I Steingrunnen møter vi Katarinas sjelesorg i møte med en som vet seg å stå for Gud og 
som kjenner på forsømmelser og synder og manglende alvor i omvendelsen. Den 
saliggjørelsens orden hun har tilegnet seg og bruker i sjelesorgen, er farget av en 
eiendommelig kombinasjon av pietismens fokus på sjelstilstander og den klassisk lutherske 
skjelningen mellom lov og evangelium, mellom helliggjørelse og rettferdiggjørelse, mellom 
det gamle og det nye menneske.  

 
Tankevekkere for sjelesørgere i dag 
Hva kan vi – i vår tid - lære av den sjelesorg i dødsskyggens dal som disse kirkemenn i 
tidligere tider fremmet i sin undervisning og oppbyggelseslitteratur? 
Jeg vil samle svaret i tre punkt: 

1) Vi trenger å gjenvinne selve referanserammen for sjelesorgen. Den dødssykes 
hovedproblem er ikke av fysisk/psykisk art. Heller ikke er hovedproblemet at de 
skal forlate sine kjære og må igjennom en løsrivelsesprosess (”å bli løyst” rent 
psykisk). Det dreier seg om evighetsvandrere som skal over terskelen til evigheten. 
Skriftens ord er klart: Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og 
deretter dom, så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges 
synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som 
venter på ham. (Heb 9:27f)  
 Dette sto helt klart for de kirkens menn vi her har beskjeftiget oss med. Det 
farget selve hovedtema når de omtalte dødsskyggens dal, og når de besøkte 
mennesker som var der. Realiteten i dette er akkurat den samme i dag. Det gjelder å 
bli frelst. Og hos den som dette er alvor for, blir den eneste holdbare trøsten selve 
evangeliet om Guds nåde i Kristus. Det gledelige budskap er at den trøsten holder! 
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 Alle bestrebelser på å takle både den syke og hans nærmeste familie og deres 
livsopplevelse rent psykologisk er prisverdig. Det var de heller ikke fremmede for i 
tidligere tider. Jeg kan gjerne gi min tilslutning til følgende påstand  Vi når i dag 
simpelthen ikke fram i sjelesorgen uten at det vi kan kalle den diakonale 
innstillingen er sterkt framtredende. Mange har lært mye positivt av Elisabeth 
Kübler Ross55 og bøker i kjølvannet av hennes undersøkelser om prosessene og de 
ulike fasene folk gjennomlever rent psykisk innfor døden eller i møte med den dype 
sorgen. Men vi må være klar over følgende: Alt dette er ennå på det dennesidige 
plan. Kristen sjelesorgs særpreg skulle være at en ser evighetsvandreren i den 
syke/dødssyke. 

2) Vi trenger å besinne oss på selve menneskesynet. Arvesyndslæren som 
gjennomsyrer f.eks bønnene i den gamle salmeboken, er avgjørende for hvordan 
sjelesørgeren tenker og taler i møte med dødssyke. Bare den læren kan (paradoksalt 
nok) virkelig legges til grunn når en skal føre et menneske til frimodig glede i Jesus 
alene! Dette finner vi klart forutsatt både hos Luther og de andre som her er 
referert.56 Hele den bibelske åpenbaring har syndefallet og Guds vrede over synden 
som det uhyggelige bakteppe. Uten dette blir også frelsesforståelsen en annen, og 
da blir selvsagt sjelesorgen annerledes innsiktet! 

3) Vi trenger å arbeide bevisst med spørsmålet om hvordan kommunisere det vi her 
har kalt referanserammen for det kristne budskap. I en postmoderne tid – der mange 
alvorlig syke og døende mennesker kjemper med helt andre problemstillinger enn 
de som i bibelsk lys objektivt sett er de mest presserende – stilles vi overfor et 
formidabelt formidlingsproblem. Den siden av saken burde vært gjenstand for en 
egen artikkel. Hvordan åpne dørene til den sykes sinn, og hvordan ta med 
evangeliet inn der? Det som i luthersk tradisjon ligger i ordparet lov og evangelium, 
må tilrettelegges for mennesker som lever i dødsskyggens dal.  

 

                                                 
55 I boken Før livet ebber ut, Gyldendal norsk forlag, 1973.  
56 Å forandre liturgien i kirken i retning av et mer ”optimistisk menneskesyn” – slik noen har foreslått, er en 

alvorlig sak. (Se boken Feministteologi på norsk, Cappelen Akademisk Forlag, OSLO 1999, s250ff. Se også Nils 

Aksel Røsæg Mellom selvstendiggjørelse og ydmykelse, TTK nr.2/2000 s97ff)  Brynjulf Hoaas har i et intervju 

(Fast Grunn nr.6 –99) påpekt at de tider kristendommens innhold forsøkes ”modernisert”, er det nettopp 

arvesyndslæren som først skyves ut i periferien eller fornektes.  

En av de gamle bastioner for den kristendomsforståelsen som vi har møtt i denne artikkelen, er faktisk 

syndsbekjennelsen i kirken. Fram til 1960-årene ba presten på menighetens vegne: Hellige Gud, himmelske 

Fader! Se i nåde til mig arme syndige menneske, som har krænket dig med tanker ord og gjerninger og kjender 

den onde lyst i mit hjerte! For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med mig, og forlat mig alle mine synder, og giv 

mig at frygte og elske dig alene! (Alterbok for Den norske kirke, Andaktsbokselskapet, femte opplag, OSLO 

1966, s3) I kraft av sin språklige nerve, de radikale uttrykk og på grunn av den ukentlige gjentagelsen har disse 

formuleringene banet seg vei inn i hjerte og tankeliv til lutherske kristne og dels bekreftet egen erfaring, dels 

vært med på å forme gudsbilde og menneskesyn. Når det så senere i gudstjenesten lød: Gud være lovet for sit 

glade budskap! brøt gleden over evangeliet fram! En så både Guds ufattelige kjærlighet og frelsens store rikdom 

– nettopp fordi arvesyndslæren var tatt på alvor! 

 
 



  128 

Likevel: Vårt aller største problem også i formidlingen er spørsmålet om vi selv er så 
overbevist om selve saken at vi brenner for å formidle den. Der denne overbevisning er 
kombinert med innsikt i sjelslivet, med kjærlighet og visdom, der er noe av grunnlaget 
lagt også for selve kommunikasjonen av evighetsalvoret og frelsessannhetene. 
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Det private skriftemål 
 

Av Synnøve Spanne 
 

Luthers lille katekisme sier dette om hva skriftemålet er: ”Skriftemålet omfatter to deler: Det 
ene at man bekjenner synden, det andre at man mottar avløsningen eller syndsforlatelsen av 
vår skriftefar som av Gud selv, og ikke tviler på dette, men fullt og fast tror at syndene der-
med er tilgitt hos Gud i himmelen.”1 Skriftemålet er å regne for et nådemiddel og hører med 
blant sjelesorgens spesielle midler. Men det er det ”glemte” middel, ifølge Knut Enger.2 
Gudstjenesteboka for Den norske kirke har en egen liturgi for både det allmenne- og det pri-
vate skriftemålet. Det private skriftemålet blir også kalt enkeltskriftemålet. Etter syndsbekjen-
nelsen får den som har skriftet, med skriftefar eller skriftemors hånd på hodet, høre syndstil-
givelsen (absolusjonen): ”Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine 
synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Han som be-
gynte en god gjerning i deg, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag. Fred være med deg.”3 

 
Menneskets skyld 
Evnen til å oppleve skyld er allment og sunt – en konsekvens av at mennesket er gitt ansvar. 
Menneskets personlige ansvar og dets evne til å føle skyld er menneskets adelsmerke. På 
gresk kan ordet skyld oversettes på fire forskjellige måter: 

 
� aitia (grunn, årsak, anklage) 
� aition (skyld) 
� hamartia (synd) 
� ofeilæma (gjeld) 

 
I femte bønn i Fadervår ”Forlat oss vår skyld….”, er ordet ofeilæma brukt. Skylden er den 

gjeld mennesket står i overfor Gud og medmennesker. Skylden er ikke bare en følelse, men en 
konkret og objektiv mangel i regnskapet til Gud og andre mennesker. Fra gresk ser en at ordet 
synd og skyld blir brukt synonymt. Grunnbetydningen av ”hamaritia” er å ta feil; altså noe 
konkret og håndgripelig. Det enkelte menneske står til ansvar for en hellig Gud med livet sitt. 
Skal mennesket leve i samfunn med Gud, må det få sin skyld/ sin synd tilgitt. 

 
 

                                                 
1 Konkordieboken. Den evangelisk – lutherske kirkees bekjennelsesskrifter. Red. av Jens Olav Mæland, s. 289. 
2  Knut Enger: Innføring i sjelesorg s. 98. 
3  Gudstjenestebok  for Den norske kirke. Del II Kirkelige handlinger s. 87 – 92. 
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Guds tilgivelse 
Bibelen anviser et sted å plassere skylda og dermed bli kvitt denne. Guds tilgivelse er knyttet 
til korsets mysterium der Jesu Kristi forsoningsverk er en fullbrakt gjerning til soning for ver-
dens synd. Confessio Augustana sier det slik i artikkel III: Guds Sønn …som i sannhet har 
lidt, er korsfestet, død og begravet, for at han skulle forlike Faderen med oss og  være et offer, 
ikke bare for arvesynden, men også for alle menneskers gjerningssynder.” I den tyske teksten 
står det slik: ”…forsone Guds vrede…”4 Et menneske skal slippe å gå og bære på skylda selv, 
men få legge den av hos Kristus. Forsoningen og tilsagnet om syndenes forlatelse (evangeliet) 
er selve kjernen i den kristne tro. Guds tilgivelse hviler på et objektivt grunnlag utenfor men-
nesket selv og dets følelser. 
 
Jes 53, 5: ”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå 
på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.” 
 
Salme 103, 12: ”Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.” 
 
Psykologien kan ikke yte virkelig hjelp mot syndens skyld og makt. Atle Roness hevder at i 
møte med skylda, står terapien i fare for å psykologisere denne bort eller den taes bort ved en 
ukritisk bruk av medikamenter. Ved en slik bruk blir terapien en erstatning for religion.5  

 

 

Syndsbekjennelse 
Ordet bekjenne (homologeo på gresk) betyr ”være enig i” eller ”si det samme som”. Når et 
menneske bekjenner sine synder, gir han Gud rett når han peker på syndige tanker , -ord og -
gjerninger. Mennesket må tale sant og vedkjenne seg sitt eget liv. Det nytter ikke med flukt, 
bortforklaringer, unnskyldninger eller ”halvsannheter”. 
Synden skal bekjennes for Gud. 1. Joh 1,9: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast 
og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all synd.” 
Andre ganger må vi be medmennesker om tilgivelse hvis vi har gjort galt mot dem. Matt 5, 
23-24: Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til 
å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din 
bror. Kom så og bær fram ditt offer!” 
Syndsbekjennelse for Gud og noen ganger for medmennesker er nødvendig for å leve som en 
kristen. Skriftemålet derimot er frivillig. Ved skriftemål gir en Gud rett mens et annet men-
neske hører på, og dette menneske tilsier på Guds vegne syndenes forlatelse. Joh 20, 23: 
”Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for 
noen, da er de fastholdt.” Jakob 5, 16: ”Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for 
hverandre, for at dere kan bli helbredet..” 
Den som tar imot skriftemål, har absolutt taushetsplikt. 

 

                                                 
4  Konkordieboken. Den evangeliske – lutherske kirkes bekjennelsesskrifter. Red av Jens Olav Mæland, s. 30. 
5 Atle Roness, ”Terapi og teologi i sjelesorgen”, Sjelesorg og psykoterapi. En pastoralpsykologisk  antologi. Red. av Einar Anker Nilsen,  

s.88.  
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En sjelesorgsamtale på forhånd 
For deprimerte især som gjerne kan ha en falsk skyldfølelse, kan det være nødvendig med et 
sorteringsarbeid før en går til selve skriftemålshandlingen. En må få klarlagt hva som hører 
hjemme i en sjelesorgsamtale og hva som tilhører skriftemålet. Hva er reell synd og skyld mot 
andre mennesker og mot Gud? Det er bare synder som har dekning i Guds ord, som skal 
skriftes. Den falske skyldfølelsen derimot som gjerne enten har forårsaket depresjonen eller er 
et resultat av denne, krever samtale og forbønn. 

Biskop emeritus Halvor Bergan har tatt doktoravhandling på skriftemålet. Han hevder at 
ved å skrifte oppnår man noe av dette: 

 
� Forsoning med Gud. 
� Hjelp til å tenke konkret om sine synder. 
� Hjelp til å tro Guds tilgivelse. 
� Et våpen i kampen mot djevelen, som stadig påpeker at man ikke kan være 

kristen når man synder. 
� Hjelp til å leve et botferdig liv, preget av syndserkjennelse og 

syndebekjennelse. 
� Hjelp til å kvitte seg med synd som truer frimodigheten og troen. 
� Hjelp til å få gjort opp synder som truer fellesskapet med andre6 

 

I likhet med Bergan og Enger, ivrer teologen Per Arne Dahl for å gi skriftemålet en 
naturlig og rettmessig plass i sjelesorgen: ”Skriftemålet gir ikke løfte om hukommelsestap, 
men om en bedre evne til å tåle det vi husker… Der fortiden oppleves som uoppgjort skyld, 
møter vi som regel fremtiden med angst. Der fortiden erfares som forsonet, kan vi forholde 
oss til fremtiden med håp og livsmot.”7 

 
Også en mentalhygienisk virkning 
Som sitatet av Dahl viser, har skriftemålet også en mentalhygienisk verdi. Dette sier også 
psykiateren Nils Retterstøl: ”Særlig skriftemålet kan ha en terapeutisk funksjon, idet presten 
på Guds vegne kan gi et menneske syndenes forlatelse.”8 I forbindelse med at de syd – euro-
peiske land har lavest selvmordshyppighet i Europa, nevner Retterstøl det katolske skrifte-
målet som en mulig grunn: ”Kanskje spiller også det katolske skriftemål en rolle, fordi men-
neskene gjennom det kan avlastes for en del problemer.”9 Legen Einar Lundby var sterkt 
opptatt av at en kristen skulle leve i lyset med livet sitt. Om den psykologiske virkningen av 
skriftemålet sier han bl. a:  

 

                                                 
6  Halvor Bergan intervjuet av Martin Eikeland, ”-Bruk advent til å skrifte dine synder”, Vårt Land 26. nov. 1997. 

 
7  Per Arne Dahl, ”Du får lov å være en synder. Om skriftemålets plass i sjelesorgen”, Ung Teologi  (1996) nr. 1, s. 16 - 17. 
8  Nils Retterstøl: Mennesker i mellom s. 288. 
9  Ibid s. 184. 
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Men da jeg ble en kristen, kjente jeg behovet for å gå til skrifte. Ikke bare gjorde jeg det i alminnelighet, 

men fordi jeg ut fra psykologi visste at alt som ligger i vår underbevissthet og som ikke blir gjort opp, er 

en veldig belastning for oss … Det som vi fortrenger, krever en veldig energi for å holde det borte. Så 

de som har en del nedi underbevisstheten som de må holde på plass, er av de mennesker som har lett for 

å bryte sammen bare ved et lite uhell … Å vite at en ikke har noen ting å skjule, det gjør et menneske 

fritt. Det tar også fra oss det som er vår største fiende, nemlig menneskefrykten.10 

 
Praktiser skriftemålet 
Bibelens budskap om tilgivelse hviler på et objektivt grunnlag utenfor mennesket selv. Det 
kan være trosstyrkende å ha noe helt konkret utenfor eget tanke-, følelses- og erfaringsliv å 
vise til (absolusjonen). Skriftemålet kan være en hjelp til å tro og fastholde sannheten om til-
givelsens radikalitet. 

På bakgrunn av både den religiøse og den mentalhygieniske betydningen, kan det være 
nyttig og frigjørende at skriftemålet igjen blir praktisert. Skal det lykkes, må det løftes fram 
både i forkynnelse og undervisning. Prester, forkynnere og sjelesørgere må i tillegg  gå foran 
med et godt eksempel ved selv å gå til skrifte. 

 
 

Ordning for enkeltskriftemålet 
 
Innledning 
SKRIFTEFAREN: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen. 

 
Skriftord 
SKRIFTEFAREN: ”Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og oss. Men dersom vi 
bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for 
all urett sannheten er ikke i ”(1 Joh 1, 8-9). 

Herren være i ditt hjerte og på dine lepper, slik at du rett og oppriktig bekjenner dine 
synder! 

 
Syndsbekjennelse 
DEN SKRIFTENDE: Jeg bekjenner for den allmektige Gud og for deg, min bror/søster, at 
jeg har syndet i tanker, ord og gjerninger. Særlig bekjenner jeg…..(Her nevnes konkrete syn-
der som står i forgrunnen for bevisstheten og plager samvittigheten). 

En kan avslutte med følgende ord: 
”Mine synder gjør meg av hjertet ondt, og jeg ber om Guds tilgivelse for Jesu Kristi 

skyld”. 
 

Avløsning 
SKRIFTEFAREN (under håndspåleggelse): Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling tilsier 
jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. 

-”Han som begynte en god gjerning i deg skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag (Fil 1, 
6). 

 

                                                 
10 Einar Lundby: Skyldfølelse – bekjennelse – fellesskap s. 47 – 48.  
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(Her kan det følge en fri takkebønn eller en takkesalme, som slutter med felles ”amen”). 
 

SKRIFTEFAREN: Gå bort i  fred!11 
DEN SKRIFTENDE: Amen. (Reiser seg). 
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“... den evangelisk-lutherske kirkes sendebud...”1 
Om status, roller og teologisk forståelse i NLM 

 
av Erling Lundeby 

 
NLM er en lavkirkelig organisasjon som tradisjonelt har stått i et visst spenningsforhold til det 
kirkelige embetet. Det var i sin tid nødvendig for å tvinge fram erkjennelsen av at det ikke var 
nødvendig å ha prestens godkjennelse for å forkynne og vitne om Gud. 

Det betyr ikke at NLM, hverken da eller nå, anså det som uinteressant eller ubetydelig 
hvem som har kalt og sendt forkynneren. I praksis har det fungert slik at den forkynner har 
tillit og aksept som er utsendt og virker med et kall fra andre troende. Arbeidsdelingen og 
samspillet mellom kirke og bedehus er en kulturelt betinget arbeidsform som har fungert til 
stor velsignelse i Norge, og det har også gitt bærekraft til et internasjonalt 
misjonsengasjement som har vakt berettiget oppsikt.2 

Våre misjonærer har imidlertid blitt møtt med en annen kirkevirkelighet når de kommer 
til sine respektive misjonsfelt. På feltene bygger de fleste nye menigheter. Det er sjelden en 
folkekirkelig kontekst å virke i, og da har mange blitt usikre på hvordan de skal oppfatte seg 
selv og sin tjeneste. Hvordan skal vi tenke som utsendte misjonærer fra NLM om eget kall, 
utsendelse og rolle? Hva er vår status, rolle og fullmakt? Vi er ikke ordinert av noen norsk 
biskop, men innvidd av representanter for det troende misjonfolket. Kan allikevel vår 
vertskirke betrakte oss som rett kalt, og ordinert, teologisk og kirkerettslig? Spørsmålene står i 
kø. 

Undertegnede var i sin tid med i et utvalgsarbeid som tok for seg slike spørsmål. NLMs 
hovedstyre hadde behov for noen konkrete råd i en spesiell situasjon. Samtidig har vi levd 
med spenningene i forhold til utsendinger fra andre kirker ute på misjonsmarken, og hatt et 
sterkt behov for personlig avklaring nettopp i slike spørsmål. 

Artikkelen har tre deler. De kan i utgangspunktet virke litt sprikende, men det er å håpe at 
forbindelsen mellom disse blir tydeligere etter hvert. Først vil vi peke på en del antropologisk 
materiale, med særlig hensyn på status og rolle. Deretter vil vi ha en begrenset analyse av to 
misjonsfelt (Tanzania og Etiopia). Til slutt vil vi skissere noen punkter i en argumentasjon til 
støtte for å anta en NLM-misjonær som rett innvidd (eller rett ordinert) til tjeneste. 

 
1. Mennesker i fellesskap - ulike status og roller  
Et hvilket som helst samfunn består av individer, men samfunnet er ikke definert bare som 
summen av disse individene. Disse utgjør et fellesskap med en bestemt måte å relatere til 
hverandre på. De fungerer innenfor gitte rammer av sosialt akseptert atferd. Går noen utenom 
dette, har vedkommende meldt seg ut, eller også blir utstøtt. Et fellesskap av mennesker uten 
en slik sosial organisasjon er ikke noe samfunn, men et anarki. 
 

                                                 
1 Håndbok for misjonærer og heimearbeidere i Norsk Luthersk Misjonssamband. Utgitt av Misjonsambandets 

Hovedstyre, ny utgave 1996, s. 14. 
2 Undertegnedes sambygding, mangeårige reisesekretær ved Menighetsfakultetet, pastor Eugen Spydevold, talte 

sterkt for et “normalt kirkesyn”, d.e. “kirka om formiddagen og bedehuset om kvelden”. 
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Status - en definisjon 
I samfunnet er det ulike kontekster, og for å fungere må et individ ha en status i den 
konteksten. En status er ifølge Ralph Linton “...en posisjon i et sosialt system som innehas av 
bestemte enkeltpersoner.”3 En person kan være far, ektemann, prest, butikkeier eller eldste i 
en menighet alt etter som han beveger seg fra en kontekst til en annen. Antall og type status 
kan variere sterkt fra kultur til kultur. 

Noen av disse statusposisjonene blir en født til, f.eks. prinsessetittel eller stor formue, 
andre statuser må en oppnå ved egen innsats. Sett under ett er en persons forskjellige statuser 
en svært viktig del når det gjelder å definere identitet og egenverdi. 

 
Rolle- en definisjon 
Tilhørende en status er det en tilsvarende forventet måte å oppføre seg på, en rolle. En lærer 
forventes å lede undervisning, en politimann skal gripe inn i spesielle omstendigheter. 
Ettersom en beveger seg inn i andre kontekster, kan forventet atferd endre seg. En lærer eller 
politimann som kommer hjem bør ikke opptre som på arbeid lenger, selv om han eller hun 
ikke helt er trådt ut av rollen. 

Hvert samfunn har en ideell oppfatning av forventet atferd for hver status. Men i de fleste 
tilfeller aksepterer en avvik innenfor visse grenser. Alt ettersom personer reflekterer f.eks. 
forskjellig personlighet og opplæring, kan man tillate ganske store variasjoner. Men det går en 
grense. Blir den overskredet, blir man fratatt status. En lærer kan ikke være lærer hvis han 
ikke aksepterer å opptre som sådan overfor elevene sine. 

I noen samfunn er det liten aksept for variasjon, i andre er det relativt stor romslighet. En 
kjent status med tilsvarende akseptert rolle skaper trygghet og forutsigbarhet. Det ordner 
fellesskapet og gir mulighet til å manøvrere fordi en er trygg på hvordan andre vil opptre. I 
fravær av slik trygghet og forutsigbarhet er det ikke mulig å etablere meningsfulle relasjoner, 
og samfunnet bryter sammen. 

 
Flere statuser og roller samtidig 
En person kan ha flere statusposisjoner samtidig og beveger seg i eller mellom disse med den 
største letthet hvis han/henne er fortrolig med dem. Status fører med seg krav om å kle seg 
passende, som f.eks. doktor, sykepleier, prest eller politimann. En person kan være ytterst 
formell og “korrekt” i sin status, eller anta en mer uformell stil både når det gjelder uniform 
og utøvelse av sitt yrke, uten at det bryter ned dennes anseelse eller oppfattelsen av verdighet.. 

Ettersom vi vokser til og beveger oss gjennom forskjellige livsfaser, går vi fra en status til 
en annen. Den gamle legges igjen bak oss og vi antar en ny etter en passende overgangsrite, 
f.eks. konfirmasjon, bryllup, eksamensfest, eller begravelse. Til en slik ny status hører da en 
ny rolle. Omvendt gjelder at om vi er i ferd med å spille en ny rolle, vil det være akseptabelt 
bare hvis vi har oppnådd dens tilhørende status, jfr. konflikten rundt ekteskap og samliv. 

                                                 
3 Paul Hiebert: Cultural anthropology. Grand Rapids, Baker, 2nd. ed. 1990:141. 

1  Se også Charles Kraft: MB520 Anthropology. Pasadena, Fuller Theological Seminary, SWM 1987:17.1: 

“Status - a person’s position with respect to the social patterns of which he is a part. A social position occupied 

by a member of society to which are assigned rights and duties.” “Role - the behaviour considered by the society 

to be appropriate to a given status.” 
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I tillegg fungerer vi ofte med vår status i direkte samspill med en eller flere medspillere. 
Man kan snakke om rolle-par eller rolle-sett. Innen en familie eller på en arbeidsplass må en 
forholde seg til barn og ektefelle, arbeidskamerater, og over- og underordnede. Ved å 
analysere disse rolle-par kan en få viktig innsyn i hvordan familien eller bedriften fungerer. 
Omstendighetene kan gjøre at en oppfører seg annerledes i en relasjon fra tid til annen, men 
igjen opererer et samfunn med akseptabel og uakseptabel variasjon, f.eks. i mann-hustru 
forholdet. Ettersom de forholder seg til ulike personer utenom dem selv, vil også deres 
innbyrdes forhold forandre seg.  Samfunnet har sin idé om hva som er et ideelt de to imellom, 
og har mekanismer på plass for å tilskynde slik atferd. Disse rolleforventningene kan endre 
seg over tid. Rollen som god far og ektemann har endret seg relativt mye på få år i vår kultur. 

Vi befinner oss altså i et nettverk av relasjoner som i stor grad binder vår atferd på 
grunnlag av opprinnelig eller tilkjent status og rolle. Ofte er vi selv ikke klar over disse. De er 
en del av oss og livet som det ikke blir reflektert over i særlig grad, med mindre disse rollene 
blir utfordret. Kan vi lykkes i å komme på utsiden og bli tilskuer til vårt eget liv, vil også 
disse mønstrene bli tydeligere. 

Å gå inn i en annen kultur er en utmerket anledning til nettopp det. Ved å studere andres 
kultur blir en mer oppmerksom på tilsvarende elementer i egen kultur. Det vil også gi 
mulighet for å ha et sunt vurderende og kritisk forhold til egen status og roller. 

 
Rolleforvirring 
Store vanskeligheter kan oppstå dersom en beveger seg inn i en annen kultur. Man kan 
operere med samme status, men det hefter ved den en annen rolle, en annen atferd. Status som 
far finnes i alle samfunn, men det er høyst ulike oppfatninger om hvordan en far bør opptre 
etter som en beveger seg fra en kultur til en annen.  

Eller det kan være at en status er helt ukjent. En fremmed gjest opptrer slik han er kjent 
med i sin kultur, men de nasjonale er ikke i stand til å plassere vedkommende inn  fordi 
oppførselen ikke er i samsvar med kjente kategorier. For å bli akseptert må en gå inn i en 
kjent status. Uten den risikerer en å falle permanent utenfor. I beste fall blir en kan hende 
akseptert, men ignorert, i verste fall forvist. I det lange løp kommer det ikke an på hvordan 
gjesten ser på seg selv, men hvordan mottakerne oppfatter vedkommende.  

Opp gjennom historien har det blitt klart hvordan misjonær-rollen har blitt misoppfattet 
av mange. Misjonær-status var ukjent i de fleste kulturer. Dermed ble en plassert inn i mer 
kjente status som administrator, sendemann, doktor, lærer, handelsreisende etc. Hiebert 
nevner eksempler der mange oppfattet misjonærene som en del av koloniadministrasjonen, 
kanskje særlig i India og Afrika. Det var ikke tilsiktet fra misjonærenes side, men deres rolle 
og framferd i mange hverdagslige ting var ikke definert klart nok som forskjellig fra sekulære 
embetsmenn. 

I Sør-Amerika var det rollen som rik jordeier misjonæren ble tolket inn i, med alt hva det 
innebar positivt og negativt. Det samme var tilfelle i Sør-India, og misjonsstasjonens 
oppbygning og struktur bidro til å sementere en slik misoppfatning. Misjonærene 
kommuniserte omtrent det motsatte av hva de intenderte.4 Samme feil står vi i fare for å gjøre 
i dag. 

                                                 
4 Paul Hiebert: Anthropological insight for missionaries. Grand Rapids, Baker, 1985:264. 
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Vi må ikke undervurdere de sjelesørgeriske vansker som oppstår hvis man ikke 
aksepterer sin rolle i en fremmed kultur. Vi kjenner problemet også her hjemme. Vi har en 
god følelse når en prest/forkynner har sagt/gjort det som var forventet av vedkommende. Vi 
har tilsvarende sorg og kanskje også harme når det ikke ble sagt/gjort det som vi føler var 
påkrevd i en gitt situasjon. 

Som allerede nevnt er det i de fleste kulturer en viss romslighet i de fleste situasjoner, 
men til tider er det lite manøvreringsrom. Det er tegn på sjelesørgerisk umodenhet eller 
følelsesløshet å markere særsyn i utrengsmål, f.eks. i nærkontakt med mennesker i dype 
livskriser. Et eventuelt avvikende syn bør markeres i en mer avslappet kontekst der det kan bli 
anledning til å angi begrunnelse. 
 
Ensliges status og rolle 

Viktigheten av det vi her omtaler blir spesielt klar når en ser på den ensliges roller. I 
mange kulturer er enslig stand en ukjent status og rolle uten for prostituerte, transvestitter og 
andre som faller helt utenom. Noen kulturer kan gi rom for unge, ennå ugifte menn, og 
kanskje gamle “mødre” som er ugifte av ulike grunner, eller for enslige, kvinnelige profeter.5 
Det er innlysende at det vil være uhyre vanskelig for en ung, enslig misjonær, mann eller 
kvinne, å gå inn i noen av disse enslig-rollene uten å arbeide betydelig med tilpasning. 

Det er allikevel mulig å komme videre, fordi en utlending i de fleste tilfeller blir akseptert 
som annerledes og utenfor på alle vis. Hva som gjelder for andre kommer ikke til anvendelse i 
dennes tilfelle. En enslig utlending kan tillates å forbli enslig og bevege seg mellom menn og 
kvinner på en måte som man aldri ville tillate en lokalperson. 

 
 

2. Status og rolle på misjonsfeltet - eksempler fra Tanzania og Etiopia 
Forhold omkring status og rolle har kommet særlig til syne på enkelte misjonsfelt. Vi antydet 
innledningsvis at det var nødvendig å forholde seg til en ny kontekst forskjellig fra den 
norske. Eksemplene fra Tanzania og Etiopia er hentet derfra utelukkende fordi undertegnede 
ikke kjenner andre felt tilsvarende godt, men det ville forundre meg om ikke tilsvarende 
spenninger også kan påvises der. 

 
Tanzania 
Tanzania i 1950- og 60-årene gikk gjennom en prosess som var ganske smertefull. 
Frigjøringsprosessen politisk virket inn på forholdet mellom nasjonale og misjonærer. 

NLM var først ute av de lutherske misjonene i Tanzania til å få en avtale med den lokale 
kirken om samarbeid og relasjoner kirke/misjon (1961).6 Avtalen ble igjen forsøkt revidert i 
1971. Det er tydelig at misjonær-rollen i løpet av et tiår hadde endret seg betydelig. I 50-årene 
var det et markert misjonærstyrt arbeid. I 60-årene ble nasjonale medarbeidere i økende grad 
involvert. I 70-åra var det behov for en ytterligere avklaring.  

Det som her ble slått fast i avtaleform hadde sin bakgrunn i spesielle tanzanianske 
erfaringer. Særlig konfliktfylt var spørsmålet om liturgi og prestens rolle. 

                                                 
5 Ibid., s. 280. 
6 Ingmar Lindqvist : Partners in mission. A case-study of the missionary practice of the Lutheran foreign 

mission agency involvement in Tanzania since the early 1960’s seen  in a historical and theological perspective. 

Åbo, Åbo Akademi, 1982:59ff. 
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Uro om liturgi og presteklær på 60-tallet 
NLM var ikke pionerene i Mbulu, men overtok arbeidet fra svensk misjon. Fra midten på 40-
tallet var det allerede på plass en praksis med liturgi og liturgiske klær for prest og evangelist. 
Espegren og Lien berørte dette allerede i 1951, og tilrådde at en skulle gå svært varsomt 
fram.7 Dette fikk de Hovedstyret med på, men Vågen gjorde det klart at de måtte ta sikte på å 
innføre samme ordning som i Kina. Men misjonærene skjønte at ettersom den liturgiske 
praksis ble mer innarbeidet, ville det bli enda vanskeligere å innføre noe annet som opplevdes 
fremmed. Et forsøk på det ville ikke bli godtatt av menighetene uten videre.8  

Dette skjedde samtidig med at en gryende nasjonalisme var i ferd med å gripe om seg. En 
generell motstand mot utlendinger som grenset til hat kunne merkes i samfunnet.9 Det var 
ikke tiden til konfrontasjon. Jøssang hevdet at det er rett at afrikanske ledere tar mer over, og 
de burde slippes mer til i styre og stell.10 For egen del ville han være villig til å bære 
prestekjole om nødvendig. Det synes tydelig i denne prosessen at misjonærene noe motvillig 
utførte det som Hovedstyret påla dem fordi de merket den motstand det vakte blant de 
nasjonale.11  

Hovedstyrets formann og generalsekretæren fastslo i 1962 at hvis synoden krevde at alle 
misjonærene måtte bruke prestekjole, ville de tilrå å oppgi Mbulu-feltet og flytte et annet 
sted.12 Et slikt standpunkt er ikke vanskelig å forstå når en vet at Vågen over lang tid var blitt 
utsatt for betydelig press i felles-lutherske kretser om å tone ned NLMs lavkirkelige linje. 
Andre synoders dreining i mer høykirkelig retning virket også alarmerende. Vågen ante en 
forbindelse mellom disse signalene og vanskene i Mbulu.13 

I forbindelse med arbeidet med konstitusjonen var det med en paragraf om felles 
presteklær og liturgi for hele kirken. NLMs representanter sørget for at den ble strøket i det 
endelige utkastet, men det var ingen tvil om hvordan de kristne i Mbulu vurderte dette 
spørsmålet. NLMs misjonærer sto isolert i spørsmålet.14 

I 1963 ble spørsmålet tatt opp igjen på synodens generalforsamling. Det vedtatte forslag 
påbød nasjonale pastorer å bære prestekjole, men stilte misjonærene fritt. Om man skulle 
vende seg til alteret under bønn var også oppe til votering. Det ble avvist fordi afrikanerne 
ville komme misjonærene i møte. De hadde erklært før avstemningen at de ikke ville bli 
aktuelt å lede noen gudstjeneste hvis det ble vedtatt slike krav.15  I møte med et slikt 
ultimatum, valgte de nasjonale å bøye av denne gangen. 

                                                 
7 Olav Fjose: En ny gave - en ny oppgave. Norsk Luthersk Misjonssambands arbeid i Tanzania. Oslo, Lunde,  

1994:101. 
8 Lindqvist 1982:88f., fotnote 84. 
9 Jon Jøssang: Mambo i Tanganyika. Oslo, Lunde, 1959:46-48. 
10 Ibid.:191. 
11 Fjose 1994:107 og Josef Tungland: Tormod Vågen på kallets veg. Oslo, Lunde 1994:326, 374-387. 
12 Referat fra Misjonærmøtet 20.4.62, brev fra HS av 28.6.62, og Lindqvist 1982:88. 
13 Brev fra T. Vågen av 30.8.62. 
14 Lindqvist 1982:88. 
15 Ibid.:89f., Fjose 1994:119-120. 
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Da Steinar Hunnestad skrev ned sine inntrykk fra Tanzania i 1968, noterte han at 
“...samarbeidet mellom synoden og heimemisjonen har vært det aller beste.”16 Det var vel å 
male bildet litt for rosenrødt. 

 
Ny uro på 70-tallet 
I 1970 kom saken opp på nytt igjen. Da vedtok Mbulu-synoden at de ville benytte ELCTs nye 
felles liturgi med bare minimale endringer. Året etter ba Finn Espegren Hovedstyret om et 
klart svar på om misjonærene kunne benytte denne nye liturgien eller ikke. Den var i sin 
enkleste form ikke mye forskjellig fra den gamle som synoden hadde benyttet i mange år. På 
misjonærkonferansen samme år ble det, i fravær av et svar fra Hovedstyret, vedtatt at det var 
opp til den enkelte misjonær hvordan han skulle stille seg. 

Men i brev av desember vendte Hovedstyret igjen tommelen ned, noe som bragte de i 
direkte konfrontasjon med Mbulu-synoden. 

Tidligere hadde HS foreslått at misjonærene kune gjøre tjeneste som evangelister, noe 
som gjorde at de kunne gå utenom hele problematikken med gudstjenesteordning. Det ville 
imidlertid ikke synoden vite av, i og med at de hevdet sin suverene rett til å plassere 
misjonærene når de kom på feltet. 

På forskjellig vis gjorde Hovedstyret det klart at det kom ikke på tale å tillate 
misjonærene å bruke den nye liturgien. Misjonsfolket hjemme ville ikke godta det, det ville til 
og med være fare for splittelse hvis det ble kjent. Samtidig ønsket de en smidig løsning.17 

Mbulu Synod vedtok så i 1972 at de ikke lenger trengte misjonærer som pastorer eller 
evangelister i menighetsarbeid. Misjonærene forsto det slik at de nå ikke lenger var ønsket i 
evangelisering. Lindqvist hevder imidlertid at vedtaket må forstås som et forsøk på å uttrykke 
at synoden ikke ville ha misjonærer som ble tvunget til å være illojale mot synoden.18  

Tre år senere ba misjonærene på feltet HS om lov til å benytte den nye liturgien, “av 
hensyn til evangeliet”. Da bøyde HS av.19 

 
Oppsummering 
Når en ser tilbake må det være rett å si at i denne prosessen hadde NLM forsøkt, med de beste 
hensikter, å legge til rette for et kirkesyn og en kirkeordning uten at de fikk de nasjonale 
medarbeiderne med seg. Hovedstyrets prinsipielle ståsted maktet ikke å overbevise våre 
afrikanske venner. I dag har arbeidet i både Mbulu og Mara valgt en episkopal ordning, om 
enn med en tilnærmet lavkirkelig profil.  

De siste års utvikling har ført til at våre teologisk utdannede misjonærer nå er i en 
kategori for seg selv, med betydelig mindre spillerom og formell innflytelse, spesielt i Mara. 

 

                                                 
16 Steinar Hunnestad: Ferdig til kamp. Oslo, Gry 1968:24. 
17 Fjose 1994:146ff, brev fra HS til Tanzania-styret, 21.12.1971, og fra B. Breivik til F. Espegren, 21.1.1972. 
18 “Any missionary deprived of the possibility of working in and under the Synod was no longer needed. Only 

missionaries whose prime loyalty lay with the synod were wanted.” Lindqvist 1982:89-90. 
19 Ibid., s. 90. Dette skiftet i standpunkt fra HS’s side er ikke med i Fjoses framstilling. 
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Etiopia  
Når det gjelder Etiopia er det undertegnedes tese at det sterke lekmannspreget vi nå finner på 
sør-synoden i Mekane Yesus kirken ikke har sin grunn utelukkende i NLMs lekmannspreg. Vi 
bør være forsiktig med å ta Etiopia som et eksempel på et felt der vårt kirke- og embetssyn 
har “lyktes” å slå gjennom. Johnny Bakke har i sin avhandling om framvoksteren av en 
evangelisk prestetjeneste i Mekane Yesus påpekt at den lavkirkelige embetssynet som vokste 
fram i Mekane Yesus menigheter i Sidamo i sin form var nært knyttet til den tradisjonelle 
kultur. NLMs misjonærer kom tilfeldigvis inn i en kulturell sammenheng med verdier som sto 
deres egne relativt nær, og det betydde mer enn misjonens uttalte politikk.20 

Planen var å videreføre “tradisjonen” fra Kina. Men det skulle altså vise seg at en kom 
inn i en virksomhet og en kultur som la sterke føringer for hvordan arbeidet skulle legges opp. 

Spørsmål om kirke- og embetssyn er altså meget sammensatt, det er en funksjon av bl.a. 
den lokale kultur, tidligere misjonsarbeid, arbeidets gang på feltet og misjonens offisielle syn. 
 
Eldstefunksjon var en del av den tradisjonelle strukturen 
For det første, Sidamo-folket i Etiopia hadde tradisjonelt en ledelses-struktur som gjorde 
utstarkt bruk av eldste. I vest-Etiopia, i Wollega, ble den kristne pastorrollen preget av synet 
på den tradisjonelle presten, luba, og senere den ortodokse presten. I sør-Etiopia derimot, i 
Sidamo, var eldstefunksjonen den dominerende. Nye kristenflokker konstituerte seg ved å 
velge eldste. Men kriteriene for valget var ikke alltid like bibelske. I flere tilfeller var det de 
tradisjonelle lokale eldste som også fikk lederroller i den kristne forsamlingen. På 
konferansen i 1956 ble det drøftet at de eldste hadde for stor makt, til og med større enn i det 
tradisjonelle systemet. De som ble satt til eldste var ikke alltid “eldste” i bibelsk forstand. 
Ikke alt som skjedde ute i distriktet var til å glede seg over.21 NLMs misjonærer kom i den 
paradoksale situasjon at de måtte begrense “lekmannspreget” som var i ferd med å utvikle 
seg. Menighetene var i ferd med å bli for preget av sterke eldste uten den nødvendige åndelige 
myndighet. 

Det vokste fram en kirke der evangelisten og eldste sto for styre og råd, mens det ikke var 
tradisjon eller rom for “presten”. Noen teologiske studenter ved Tabor ville ikke la seg innvie 
etter endt utdannelse fordi det ikke var plass til dem i den tradisjonelle strukturen.22 I tillegg 
var skillelinjer basert på kaste og etnisitet også sterkere enn den aktelse utdannelse og 
presterollen kunne gi. Qes Gebre-Mariam forlot tjenesten fordi han ikke maktet den 
konflikten han som prest stadig sto oppe i overfor eldste fra høyere samfunnslag enn han 
selv.23 

                                                 
20 “The ministry which emerged in the early Mekane Yesus congregations in Sidamo was closely related to the 

traditional culture. This was less due to a particular mission policy than to a notable coincidence”, Bakke 

1987:129. 
21 Ibid., s. 131. A. Tolo (muntlig informasjon 2.3.1998) anfører at dette var tildels en konflikt mellom eldre og 

nyss ankomne misjonærer. De nye mente at de gamle ikke hadde vært nøye nok med hvem de godkjente som 

eldste. 
22 Karsten Valen, muntlig informasjon, 20.1.1998. 
23 Johnny Bakke: Christian ministry. Patterns and functions within the Ethiopian Evangelical Church Mekane 

Yesus. Oslo, Solum Forlag, 1987:134. 
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Tidligere misjonsvirksomhet preget arbeidet 
For det andre, tidligere misjonsarbeid hadde også i høyeste grad allerede satt sitt preg på 
strukturene. Da NLM kom i 1948 hadde vekkelsen allerede begynt i Wollamo under Sudan 
Interior Mission (SIM). Vekkelsen ble brakt til Sidamo av tidligere SIM-evangelister. De 
bragte også med seg den struktur for arbeidet de var fortrolig med. Satt på spissen kan en si at 
de som evangeliserte Sidamo hadde et uttalt lavkirkelig preg før de hadde kommet i kontakt 
med NLM og Sidamo. 

 
Misjonærene fikk reiserestriksjoner 
For det tredje, på slutten av 50-tallet ble det innført restriksjoner på misjonærenes rett til å 
bevege seg i distriktet. Det medførte at det ble tvingende nødvendig å overføre retten og 
plikten til å forvalte sakramentene til ledere lokalt, dvs. evangelistene og de eldste. Det ble 
gjort samtidig med at en opprettet bibelskoler ved flere av stasjonene for å oppgradere de 
evangeliske arbeiderne kunnskapsmessig. Denne rettmessige overføringen av ansvar ble 
drevet igjennom på grunn av nød. I ettertid kan man se at det gikk rimelig godt de fleste 
plasser, men frykten for at de som fikk ansvaret ikke holdt bibelsk mål var reell. 

 
Ulike kirke- og embetssyn utfordret hverandre i ECMY 
For det fjerde, og avsluttende, den prosess som ECMY var inne i ved at kirka ble en stadig 
mer integrert forsamling av troende fra ulike steder, stender, kulturelle og kirkelige tradisjoner 
i Etiopia, førte til at de ulike kirke- og embetssyn utfordret hverandre. Det at NLM-
misjonærene til tider ikke har gått inn i presterollen fullt ut på linje med andre misjoners 
prester, har signalisert en grad av usikkerhet og mangel på frimodighet som prest. Denne lille 
usikkerhet har smittet over på etiopere som er blitt utdannet og innsatt til tjeneste av NLM.24 
Dette har ganske sikkert bidratt til å svekke et lavkirkelig embetssyn.  

Samtidig må vi regne med en motsatt innflytelse, en styrking av det lavkirkelige 
embetssyn, fordi synodens overveldende vekst taler for seg selv. Den sterke posisjon som de 
eldste har spilt i sør har spilt en avgjørende rolle i kirkens vekst i de senere år. Det er 
vanskelig å argumentere mot suksess.-  

Det vi har skissert ovenfor viser at den lokale kultur og andre ikke-teologiske faktorer har 
hatt større innvirkning på utformingen av ordninger i NLMs arbeid i Etiopia enn vi kanskje 
har vært klar over. Faktisk har disse ordningene blitt utformet relativt uavhengig av NLM. 
Misjonærene har kunnet komme inn og justere og korrigere i noen grad. I ordningspørsmål 
synes det som NLM bare har “lyktes”i den grad man har vært villig til å gå inn og frimodig 
utnytte den lokale kultur og de status og roller som var kjent. 

 
Oppsummering om Tanzania og Etiopia 
Ovenstående har vist at utviklingen av en kirkeordning med tilhørende kirke- og embetssyn er 
en komplisert prosess. Det er ikke slik at en kan sitte i Norge med et opplegg og innføre det 
problemfritt på et misjonsfelt. Situasjonen vil arte seg forskjellig fra felt til felt.  

I Tanzania var de nasjonale fortrolig med en preste-modell som del av et hierarki. De 
ville fortsette med den, og har utviklet den uavhengig av misjonen. Skal NLM fortsatt ha noen 
plass i kirken i Tanzania må vi forholde oss til den strukturen. 

                                                 
24 K. Valen, muntlig informasjon, 2.3.1998. 
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I Etiopia var de fortrolig med en hierarkisk eldste-modell som over tid også har gitt rom 
for presten. De ville fortsette med den, og har utviklet den i lag med misjonen. I Mekane 
Yesus vil det fremdeles være plass for misjonærene så lenge de er villig til å arbeide innenfor 
disse etablerte strukturene. 

NLMs overordnede mål er å forkynne evangeliet. Det må være maktpåliggende for oss at 
budskapet skal fram selv om det krever av oss enkelte strukturelle tilpasninger til den lokale 
kultur. I den grad vi vil prege ordninger, er det det alminnelige prestedømme det står om mer 
enn noe annet. Det alminnelige prestedømme kan utmerket godt fungere under prest så vel 
som eldste, om de nasjonale og misjonæren har presteklær eller ikke. 

Misjonærene blir i dag kalt som medarbeidere til etablerte kirker. Da bør en oppmuntre til 
å gå inn i de respektive roller med forventet atferd som er knyttet til de forskjellige tjenestene. 
Først når en er innenfor vil en kunne utvide eller også fornye det denne rollen innebærer. 

  
 

3. Hvordan forstå innvielsen? Punkter i en argumentasjonsrekke 
Etter å ha vurdert noe antropologisk og historisk materiale er det nå nødvendig å se på deler 
av det teologiske materialet som bør ligge til grunn for selvforståelsen hos en NLM-misjonær. 
Vår skisse konsentrerer seg kun om hvordan forstå ordinasjon eller innvielse. På mange måter 
kommer det karakteristiske ved et embetssyn fram nettopp der. Det faktum at NLMs 
misjonærer ikke er ordinert av noen biskop, men innvidd av lekfolk blir ofte brukt mot dem. 
Situasjonen blir ikke bedre ved at noen er uklare på eget ståsted på dette punkt. 

I skissen inngår materiale fra NT, innsikt fra reformasjonstida, og innsikt fra luthersk 
teologisk refleksjon det er naturlig å knytte an til. 

 
Innvielse og ordinasjon - materiale fra NT 
I bibelteologisk forskning er det uenighet om hvorvidt ordinasjonen, i betydningen innvielse 
til tjeneste, går tilbake på rabbinernes praksis overfor sine elever, eller om Jesus og urkirkens 
praksis representerer noe nytt. Den uenigheten synes oss kun å ha begrenset interesse, så vi 
kan vende oss til de sentrale tekstene, særlig Apgj. 6 og 13, 1 Tim 4 og 2 Tim. 1.25 Vi er i 
første rekke ute etter hva innvielsen består i, ikke hvem som blir innvidd. Ser en disse 
tekstene under ett, danner det seg følgende bilde:26 

A. Menigheten spiller en sentral rolle. Særlig utfra Apgj. 6 er det tydelig at “alle 
disiplene” tok del i utvelgelsen av de første diakoner.27 

B.Innvielseshandlingen foregår i full offentlighet i forsamlingen med de troende som 
vitner, Apgj. 13,2, 1 Tim. 6,12.28 

                                                 
25 Martin Synnes redegjør for debatten i Vakthold om den skjønne skatt. Oslo, Luther, 1996:205f. Uenigheten 

dreier seg om hvor mye vekt en skal legge på rabbinernes praksis. Den er klart dokumentert i 4.-5. århundre, og 

kanskje omtalt i 1. århundre.  
26 Strukturen i det følgende er fra Olav Skjevesland: Levende kirke. Oslo, Luther, 1984:86ff. 
27 Act. 6 taler strengt tatt ikke om “diakoner” i samme forstand som pastoralbrevene, jfr. F.F. Bruce: 

Commentary on the Book of Acts. Grand Rapids, Eerdmans, 1980:130f. En gjør klokt i å ikke generalisere for 

mye på grunnlag av denne utvelgelsen/innvielsen, da det kan ansees som en engangshending i Jerusalem-

menigheten. Da er Acta 13 trolig mer typisk for urkirkens praksis. Så også Oskar Skarsaune i “Diakontjenestens 

framvekst og særpreg i den gamle kirke”, i A. Aarflot (red.) Diakoni og kirke. Oslo, Luther, 1976:70f. 
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C. Innvielsen er en handling av flere, Apgj. 6,6 og 1 Tim. 4,14. 
D. Om menigheten spiller en sentral rolle i kallelsen og innvielsen, er det allikevel Gud 

som kaller, Act. 13,4, 1 Tim. 4,14. Forsamlingen opptrer på Guds vegne. 
E. Innvielsen er til et oppdrag i menigheten på dens vegne, med bønn om gaver og 

utrustning til å utføre det oppdraget, 2 Tim. 1,14, 2,2.29 
F. Bønnen er ledsaget av håndpåleggelse, Act. 13,3, 1 Tim. 4,14, som av noen fortolkes 

som den reelle overgivelse av tjenesteoppdraget30, eller mer som en bønneform som samler 
oppmerksomheten om en person og hans behov.31 

G. Innvielsen innebærer en forpliktelse på og anerkjennelse av oppdraget, 1 Tim. 6,12, 
Tit. 1,9. Dette går sammen med sterke formaninger om å være forbilde i ord og gjerning, 1 
Tim. 4,12, 2 Tim. 1,13. 

H. Innvielsen er ingen garanti for en stadig levende tjeneste. En må holde seg nær til 
Herren slik at ikke gaven blir forsømt eller utslukket, 1 Tim. 4,14 og 2 Tim. 1,6. 
 
Fra reformasjonstida  
Vi vil nå bevege oss til reformasjonsperioden og tida etter og se hvordan dette NT-lige 
materiale har blitt utnyttet i luthersk teologi.32 

A. Det ytre kall blir sterkt betont, noe en ser nedfelt i CA 14 “rite vocatus” (rettelig kalt). 
Luther fremholder at selvsagt må det indre kall33 være der, men ikke alene uten i nødstilfelle, 
fordi det kan være feilaktig som hos svermerne.34 

                                                                                                                                                         
28 Ble Timoteus innvidd/bedt for flere ganger? Antagelig minst to ganger: i Lystra da han var relativt 

nyomvendt, Act. 16,1ff og 2 Tim. 1,6, og senere i en mer formell sammenheng i Efesus, 1 Tim. 4,14, etter å ha 

fått et konkret oppdrag om å virke der (Så H. Mæhlum i Die Vollmacht des Timotheus nach den Pastoralbriefen. 

Basel, 1969:72ff. og visstnok også A. Schlatter.). Selv om dette blir avvist som “noe spekulativt” av Synnes  

(1996:200), ser jeg ingen avgjørende grunn til at tanken må avvises. Er dette riktig er det handlingen i Efesus 

som har karakter av “innvielse” i mange vitners nærvær der de eldste deltok, jfr. 2 Tim. 1,6: “... min 

håndspåleggelse”. 
29 Skjevesland bruker her begrepet “nådegave”. Det går tilbake på hans noe utvidede nådegavebegrep, d.e.: “En 

nådegave er en tjeneste med basis i Guds nåde, gjort virksom i Åndens kraft, med sikte på menigheten 

oppbyggelse” (1984:61). Det vil være naturlig å regne med at kandidatene også på forhånd har vist seg å inneha 

gaver som gjør de skikket til det oppdrag de blir kalt inn i. 
30 Så Skjevesland: “... må betraktes som et ytre tegn på den reelle og effektive overgivelse av nådegaven som 

foregår.” 
31 Så Tormod Engelsviken: “Håndspåleggelse er en bønneform...” i Ånden i ordet. Oslo, Lunde, 1977:124. 

Synnes (1996:205ff) hevder at tekstene i Acta kan reflektere vanlig semikah-praksis blant rabbinerne (omstridt), 

eller også reflektere sentrale GT-lige paralleller, f.eks. 4 Mos. 8,5ff, 27,15ff, men det er vanskelig å 

innholdsbestemme det nærmere utover det at de er “... overgitt til Guds nåde for å fullføre... oppgaven”, Act. 

14,26. 
32 Se Skjevesland 1984:90f. 
33 Luther skjelner mellom fire forskjellige tilfelle: 1) Innehar Guds kall, men intet ytre kall -de er frie profetiske 

forkynnere. 2) Har Guds og kristnes kall - dette er normalsituasjonen, Herrens rette tjenere. 3) Har kristnes kall, 

men ikke Guds kall - dette er de falske tjenere. 4) Har hverken Guds eller kristnes kall - dette er falske profeter 

og sekterister. Se A. Valen-Sendstad: Kristen dogmatikk. Oslo, Luther, 1979:337. 
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B. Fullmakten til å kalle ligger i den kristne forsamling. Hos Luther finner en ikke noen 
spesiell kallsmetode. 

C. Kallet stadfestes og blir gyldig ved en offentlig akt. Dette blir særlig utviklet i Luthers 
råd til de kristne i Bøhmen. 

D. Ordinasjon kan ikke betraktes som et sakrament, ei heller gir ordinasjonen del i noen 
spesiell stand.35 Luthersk teologi kjenner bare en stand: å være en kristen i kraft av troen på 
Kristus og dåp til hans navn. 

 
Fra luthersk teologisk debatt 
Disse fundamentale sannheter fra NT er blitt sammenfattet i de teologiske termene kallelse 
(vocatio), sendelse (missio), og velsignelse (benedictio). En rett ordinasjon skal inneholde alle 
disse tre elementene. I luthersk teologisk debatt etter reformasjonen har forskjellene blitt 
markert ved den ulike vektlegging disse elementene har fått. I tillegg har apostolisk suksesjon 
også vært et tema. Men flere studier i nyere tid har ganske bestemt avvist at det er historisk 
grunnlag det.36  

Med eller uten forbindelse med en apostolisk suksesjon har en høykirkelig fløy37 lagt 
meget stor vekt på benedictio, med det til følge at en snakker om en embets-nåde eller også et 
spesielt åndsnærvær hos den ordinerte. 

Liberale teologer har på sin side overbetont vocatio-momentet, idet de anså ordinasjonen 
kun som en høytidelig og “dekorativ” bekreftelse på det ytre kall.38 

I norsk sammenheng har Olav Skjevesland forsøkt å formulere en slags mellomposisjon 
der han heller vil balansere de tre ulike elementene.39  

Lars Østnor40 på sin side har skissert ulike modeller til forståelsen av embetet:41 

                                                                                                                                                         
34 G. Skagestad påpeker at til rite vocatus  hører i en bispestyrt kirke også biskopens medvirkning med, men kun 

som kirkens representant. Under en annen kirkelig orden er en rite vocatus etter andre skikker (Pastorallære. 

Oslo, Lutherstiftelsen, 1930:142). 
35 Om reformatorene ikke var villig til å anse ordinasjon som noe sakrament, anså de det likefullt som 

nødvendig, jfr. “Apologien til Den augsburgske bekjennelse. Om sakramentenes antall og bruk.” 

Konkordieboken, J.O. Mæland (red.). Oslo, Lunde, 1985:168. 

1Sier Hellmut Lieberg: “Wir können zusammenfassend feststellen: Luther hält die Ordination als in der Schrift 

begründeten und durch apostolisches Beispiel und apostolisches Anordnung der Kirche anbefohlenen 

Initiationsakt in das geistliche Amt für notwendig.” Amt und ordination bei Luther und Melanchton. Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1962:232. 
36 Se f.eks. P.E. Persson: Kyrkans ämbete som Kristus-representation. En kritisk analys av nyare ämbetsteologi. 

Lund, Gleerup, 1961. 
37 Representert ved Löhe, Kliefoth, Vilmar, og vår egen Wexels. Se Skjevesland 1984:93f. 
38 Georg Rietschel og Fr. Niebergall. Det ser for meg ut til at en noe større vektlegging på vocatio-aspektet ikke 

med nødvendighet må avsløre en liberal-teologisk type tenkning. Skagestads posisjon (se senere) må sees som et 

uttrykk for relativt sterk vektlegging av vocatio.  
39 “...ordinasjonen må behandles som et teologisk fenomen, den er ikke bare et liturgisk adiaforon... 

ordinasjonen [må] sees i nærmeste sammenheng med embetssynet... embetsforståelsen styrer nemlig langt på vei 

ordinasjonsforståelsen.” Skjevesland 1984:93. 
40“Embete og tjenestedifferensiering med særlig henblikk på oppfatningen av diakonen”, i A. Aarflot (red.): 

Diakoni og kirke, Oslo; Luther, 1976, og  Lars Østnor: Kirkens tjenester. Oslo; Luther, 1978. 
41 Østnor 1976:112-114, og 1978:99ff. 
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A) Over/under-modeller  
a.  Presten alene har embetet (presteembetsmodellen). 
b. Alle tjenere har embetet, bare presten hele tjenesteoppdraget (total- og 
delfunksjonsmodellen). 

B) Sideordningsmodeller 
a. Alle tjenere har embetet, men ulike ansvarsområder (sektormodellen). 
b. Alle tjenere har embetet, men konsentrerer seg om ulike deloppgaver 
(tyngdepunktmodellen). 

Østnor konkluderer at embetet bør forstås utfra tyngdepunktmodellen. Med tanke på 
tjenestedifferensiering setter han misjonærtjenesten på linje med prest og kateket. Diakoner er 
imidlertid ikke en del av dette embete42 og bør derfor ikke “ordineres” på linje med de 
embetsbærende tjenerne i kirken.43 

Når det gjelder håndspåleggelse i forbindelse med ordinasjonshandlingen peker Østnor på 
at “... det dreier seg om en bønn for den som alt er ordinert, og at man ikke får embetet i kraft 
av tildelingen av en spesiell embetsnåde ved håndspåleggelsen. Håndspåleggelsens relativt 
underordnede betydning fremheves også hos Luther ved at han kan se den som en befestigelse 
og bevitnelse av kallet og sammenligne den med håndspåleggelsen ved en brudevielse.”44 

Gabriel Skagestad, pastoralteolog ved MF, uttrykte seg i lignende ordelag idet han sluttet 
seg til tyske Höfling,45 men vil at handlingen skal ha en gudstjenestelig form og en markering 
av “overdragelsen”46. 

Aksel Valen-Sendstad har pekt på at luthersk teologi har sett klart at en, i forhold som har 
med ordninger, seremonier, tradisjoner og vedtekter å gjøre, må skjelne rett mellom jus 
divinum (guddommelig rett) og jus humanum (menneskelig rett).47 Kall og innvielse har altså 
en guddommelig såvel som en menneskelig side som vi skal ivareta. Skagestad peker på det 
samme når han skiller mellom en ordinasjons åndelige og kirkerettslige gyldighet.48 
 

                                                 
42 “Prest og katekettjenesten er her nevnt som de mest aktuelle ved en differensiering av tjenester innenfor det 

kirkelige embete. Andre kunne nevnes: misjonær, evangelist, sjelesørger (alle i så fall med ansvar prinsipielt 

også for sakramentforvaltning) osv.” Østnor 1978:116. 
43 Østnor 1976:122, og 1978:116. 
44 Ibid., s. 167. 
45 “Det kan altså ikke være noen tvil om at den ekte lutherske anskuelse virkelig ikke ser noe annet i 

ordinasjonsakten enn den med en offentlig kirkelig benediksjonsakt forbundne eller i en sådan sig fullbyrdende 

bevidnelse og stadfestelse av kallet til kirkeembedet”, Skagestad 1930:146. Lars Dahle gir uttrykk for det samme 

ved å sitere Johan Gerhard. 
46 Ibid., s. 147f. 
47 Valen-Sendstad 1979:323. 
48 “Det embede som overdrages, vilde i alle tilfeller bli det samme efter sitt åndelige vesen, menighetens av Gud 

givne nådemiddelembede, og den sakramentforvaltning som en slik ordinert prest foretar, vil ha den samme 

gyldighet og det samme innhold som om han var ordinert ved en biskop med den aller sikreste apostoliske 

sukcesjon. Det er nemlig i alle tilfeller prinsipielt menigheten som utfører ordinasjonen gjennom sin dertil 

befullmektigede representant.” (Skagestad 1930:149). 
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Oppsummering 
Utfra det som er pekt på ovenfor går det an å trekke noen konklusjoner angående synet på 
innvielsen for NLMs misjonærer. Luthersk teologi rommer tydeligvis en bredde av 
synspunkter som det er mulig å plassere seg innenfor. Det er mulig å plassere NLMs innvielse 
av sine misjonærer innenfor rammen av luthersk normalteologi, representert ved forfatterne 
sitert ovenfor. Skjevesland gir inntrykk av at det er nå en slags konsensus om 
hovedelementene. Men det siste tiårs teologiske utvikling i Norge og internasjonalt viser vel 
at de gamle stridsspørsmålene neppe er løst enda.49  

 A. Det er ikke vanskelig å slutte seg til Skjeveslands fremstilling av innvielsen i NT, 
med et mulig forbehold når det gjelder hvordan man skal forstå håndspåleggelsen50. NLMs 
innvielse av sine misjonærer er i hovedsak bygd på samme tolkning av det bibelteologiske 
materiale. 

 B. NLM’s innvielse inneholder klart de teologiske anliggender som ligger i vocatio, 
missio og benedictio, om enn med en særlig vektlegging på vocatio.51 

 C. I debatten er det mange som hevder, som NLM, en tjenestedifferensiering, selv om 
man er uenig om hvor grensene skal trekkes. Det synes å være et holdbart synspunkt at 
misjonærtjeneste er uttrykk for “det kirkelige embete”.52 

 D. Det er god dekning og tradisjon i luthersk teologi for å skjelne mellom åndelige og 
kirkerettslige aspekter ved ordinasjon/innvielse. 

 I en sum: NLMs innvielse av sine misjonærer er teologisk gyldig - misjonærene er rett 
kalt. De ulike kirker vil så gi utsendingene en plassering med nødvendige kirkelige 
fullmakter. 

 
Avsluttende konklusjon 
Undertegnede ser det slik at NLM sentralt bør gi misjonærene stor frihet til å gå inn i de roller 
som allerede er gitt der hvor vi er medarbeidere. Det vil gi det beste utgangspunkt for å 
forkynne og undervise og eventuelt korrigere uheldige oppfatninger. 

I nye områder må en se an kulturen og i størst mulig grad bygge på de strukturer som der 
finnes. Historien viser at evangeliet kan gå fram i alle slags kulturer og samfunnsordninger, 
men det vil også forandre disse kulturene innenfra. Forholdene på feltene må bestemme 
hvordan utsendingene skal gripe det an. 

                                                 
49 Utvalget bak Diakoni og kirke delte seg opp i ulike fraksjoner på kirke- og embetssynet. Aarflots 

konklusjoner, som utvalgsformann, sto for hans egen regning (s. 173), og et mindretall utga senere en egen 

redegjørelse (A.B. Oftestad et.al.: En bok om kirkens diakoni. Oslo, 1980). 
50 Jfr. note 30. 
51 Se Erik Kjebekk: “Kinamisjonsforbundet og kirkelig ordinasjon - i Norge og Kina.” I Ordinasjon og innvielse 

i NLM. En utvalgsinnstilling. Oslo, 1998. 
52 Svenska Kyrkan har et eget rituale for misjonærutsendelse, jfr. “Från missionärsvigning till 

missionärssändning.” I  Lars Eckerdal: Svenska kyrkans gudstjänst. Vignings- och mottagningshandlingar. 

Bilaga 6. Stockholm, 1985:457ff.  
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Det er nødvendig at NLMs misjonærer viser stor frimodighet ved å stå fram på alle nivå i 
en lokal kirke med vårt åndelige anliggende. Et luthersk lavkirkelig embetssyn er ikke  
teologisk suspekt, og vi bør ikke akseptere at det blir betraktet som noe mindreverdig. Hvis vi 
i prinsippet avstår fra å inneha enkelte stillinger/posisjoner på grunn av ulike syn på 
kirkeordningsspørsmål, da har vi oss selv å takke for at vi blir marginalisert. Da har vi plassert 
oss selv på benken,  på sidelinja av den teologiske arena.  

NLM og vår teologiske arv, d.e. en konservativ, lavkirkelig, evangelisk-luthersk teologi 
med vekt på vekkende forkynnelse, evangelisering og diakoni, hører hjemme ute på banen i 
en sentral rolle både i forsvar og angrep. Vi er ikke alene om å forvalte den, men står sammen 
med andre konservative evangeliske i fortid og nåtid. Vi må tilskynde de av våre misjonærer 
som har muligheten til å spille en slik rolle å gå inn i den med all kraft - om de blir bedt om 
det. 
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Misjonsskolen ved Fjellhaug 
Cand.teol 1971 Studieopphold i USA 1971-72 
Misjonær i Japan fra 1972-87 
D.Miss 1978 
Leder av Chinainstituttet 1987-90 
Inspektør ved FMH 1991-95 
Lærer ved FMH 1995-  
 
Synnøve Spanne 
f  1948 
Lærerudannelse 1968-70. 
Lærer i barne- og ungdomsskolen 1967 og 1970-73 
Barne- og ungdomsarbeider i NLM 1975-1979; 1981-82; 1986-89 
Ansatt ved Norea Radio 1983-85;  
Abonnementssekretær NLM 1990-92 
Innsamlingsleder Fjellheim bibelskole 1992-93 
Har deretter tatt psykologi grunnfag, kristendom hovedfag og diakoniutdanning. 
 
Arne Helge Teigen  
f 1957 i Tvedestrand.   
Fjellhaug misjonsskole 1979 - 83.  
Cand theol MF. 1984.  
Misjonær for NLM i Peru 1985 - 89 og 1993 - 1995.  
Lærer ved Tryggheim videregående skole 1989- 91.  
Lærer ved Fjelltun bibelskole , Stavanger. 1991 - 1993. og 1995-97.  
Lærer ved Fjellhaug skoler fra 1997. Stipendiat samme sted fra 1999.  
Har skrevet artikler i blader og tidsskrifter. 
 
Arne Tolo,  
f. 1946 i Bergen. 
Eksamen fra  Fjellhaug Misjonshøgskole 1971. Cand. Theol. fra MF 1973.  
Misjonær for NLM i Etiopia 1974-77, 1979-83 og 1985-1990.    
Marineprest Haakonsvern 1978-79.  
Bysekretær for NLM i Salem Bergen, 1983-85. 
Lærer ved Fjellhaug Skoler fra 1990, Stipendiat Norges forskningsråd 1994-97.  
Teol.Dr fra Uppsala Universitet 1998.  
Har skrevet flere artikler i aviser og tidsskrifter 
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Karsten Valen 
f 1941, Sula kommune pa Sunnmøre 
Misjonsskolen på Fjellhaug 1963-66;  
Det teologiske menighetsfakultet 1966-68 
Misjonær i Etiopia 1970-75  
Misjonær i Kenya 1977-81 
Lærer på Fjellhaug fra 1981 
Har skrevet flere bøker og artikler. 
 
Odd-Åge Ågedal 
f 1947 i Konsmo 
Misjonsskolen, Fjellhaug, 1969-73 
Misjonær i Etiopia 1974-92 med nybrottsarbeid, ledertrening, forsamlingsarbeid og 
forkynnelse som hovedoppgave 
Bysekretær for Norsk Luthersk Misjonssamband i Trondheim 1993 – 99. 
Studieleder i Biblia Fjernundervisning 1999- 
har skrevet flere bøker 
 
 


