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Forord 
 
 
 
Budskap 2004 består også i år hovedsakelig av artikler som har sin bakgrunn i undervisning 
og forskning ved Fjellhaug Misjonshøgskole. Første hovedbolken er knyttet opp mot 
bibelfagene. I år ligger hovedvekten på bibelsyn og Det gamle testamente. Noen av artiklene 
er tilrettelagt for studentene og skulle dermed også være interessante for andre 
bibelinteresserte. 
 Den andre bolken handler om kirke- og misjonshistorie. Hovedartikkelen denne 
gangen er Egil Grandhagen sin artikkel om nestoriansk kristendom. Omslaget er illustrert med 
Den nestorianske steinen i Kina. Brynjulf Hoaas har også et omfattende bidrag om Johann 
Gerhard, fromhetsteolog på 1600-tallet. Norsk Luthersk Misjonssamband startet som en 
Kinamisjon. Interessen for Kina har vært og er stor blant mange misjonsvenner i Norge. 
Grandhagen har funnet fram materiale fra historien som for de aller fleste vil være ny og 
spennende kunnskap. Frode Steen, som også leder China Instituttet, har også funnet fram stoff 
som ikke er allment kjent om Skandinavisk kinamisjon fra Amerika. Vi møter også vår 
tidligere generalsekretær Tormod Vågen i en artikkel. Det er nåværende generalsekretær Ola 
Tulluan som skriver denne artikkelen (basert på årets såkalte Brandtzæg-forelesning ved 
Fjellhaug).  
 I vår ble det arrangert et symposium om islam på Fjellhaug. To av artiklene i denne 
boken kommer fra denne samlingen. Terje Østebø er misjonær i NLM og har gjort tjeneste i 
Etiopia. For tiden arbeider han med en dr. grad om Islam. Andre foredrag fra dette symposiet 
kan du finne i Fjellhaug sitt tidsskrift, Innsyn nr. 1. 2004. Disse artiklene finnes også på 
skolens hjemmeside www.fjellhaug.no.  
 Kenneth Ellefsen fullførte Bachelor i Teologi og misjon ved Fjellhaug 
Misjonshøgskole våren 2004. Han studerer nå ved MF og har her skrevet om ”Den logiske 
positivismen”.  
 Budskap 2004 er det femte årsskriftet i denne serien fra Fjellhaug Misjonshøgskole. 
  
  
 

Fjellhaug Misjonshøgskole, 26. nov, 2004 
 

Brynjulf Hoaas  Dagfinn Solheim  (redaktører) 
 

Tom Erik Hamre (redaksjonssekretær)
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Bruken av Det Gamle Testamente i Det Nye Testamente  
 
 
Ved Sverre Bøe  
 
Gud talte "mange ganger og på mange måter til fedrene gjennom profetene", står det i første 
linje av Hebreer-brevet (1,1). Jesus og apostlene hadde ikke stiftet en ny religion. Alt hviler 
på det Gud hadde forberedt gjennom det vi kaller Det gamle testamentet (GT). 
 Likevel er det kommet inn noe nytt. For nå har Gud talt til oss gjennom Sønnen, Jesus, 
står det i neste linje, Hebr 1,2. Det hadde Gud varslet i GT ("Messias-profetier"), og når nå det 
er skjedd i vår tid, må det bety at vi lever i "de siste tider", sier han i samme vers. Det er han 
så overbevist om at han ikke begrunner eller argumenterer for det. 
 Skal vi forenkle det veldig kan vi si det slik: NT ønsker å bli lest som bind to i en 
bokserie som ble påbegynt for lenge siden, ikke som en selvstendig bok.  
NTs forfattere "linket" meget bevisst til GT på hundrevis av steder og på de forskjelligste 
måter. Hensikten med denne artikkelen er å presentere og analysere en del viktige sider ved 
disse linkene. Dette er en del av Bibelens "infrastruktur", noe av det som gjør Bibelen til én 
bok, ikke bare en samling av 66 bøker. Det er dette vi skal se nærmere på i det følgende.1 

Vi kunne gjerne gå tematisk eller teologisk til verks, og vise hvordan NT bygger på og 
viderefører GT teologisk. Det gjelder spørsmålet om hvem Gud er, om skapelsen, syndefallet, 
hvem mennesket er, om synd og soning o.s.v. På alle disse områdene bygger NT på GT, 
samtidig som NT fyller bildet ytterligere ut. S. Pedersen kaller derfor GT for NTs 
"forståelseshorisont".2 (s. 11) 
 Litt vanskeligere er det å se forbindelsene med GT i etiske spørsmål. For her ser vi 
snart at GT er talt til jødene, og Moseloven er både grunnlov, tempellov og morallov for 
Israel. Etter at Jesus kom er mye av dette forandret, slik vi ser det i spørsmål om sabbat, 
ofringer og om rent og urent. Samtidig er mye av etikken i NT dypt forankret i GT. 
 Aller klarest ser vi både forbindelsene og bruddene med GT når vi spør etter veien til 
frelse. I GT møter vi ord om både tro og nåde, men budene om ofringer og tempeltjeneste 
viser oss likevel en annen ramme enn den Jesus etablerte ved sin død på korset. NT taler om 
to forskjellige pakter, 2 Kor 3,14.3  
 Det er likevel ikke disse tematiske forbindelsene og nyansatsene mellom GT og NT vi 
skal ta for oss nå, selv om vi nok stadig skal berøre dem. Vi skal heller se litterært på 
forholdet mellom GT og NT. Vi skal se på hvilke måter NT viser oss til GT på, og på hvilke 
skrifter i NT det er som bruker GT mest og minst. Vi skal også se saken fra den andre siden, 
og spørre hvilke skrifter i GT det er som brukes mest i NT, og på hva som er skjedd med 
stoffet når det hentes inn i NT.  
 Underveis skal vi illustrere stoffet med en rekke eksempler fra NT. Disse tekstene er 
valgt ut blant mange hundre mulige eksempler, noen fordi de er typiske, andre fordi de er 

                                                 
1 Denne artikkelen er skrevet som en innføring i emnet for studenter i Fjellhaug Misjonshøgskoles Bachelor-
program i teologi og misjon. Av pedagogiske grunner er derfor vanskelighetsgraden i terminologi og referanser 
avpasset brukergruppen, og bibeltekster presenteres i norsk oversettelse, ikke på grunnspråkene.  
For en samlet fremstilling om emnet på norsk, se Kronholm 1983. Skarsaunes bok om bruken av GT i oldkirken 
tar underveis opp NTs bruk av GT på flere steder (Skarsaune 1987). 
2 Pedersen 1989: 11. 
3 Et eksempel på en gjennomført teologisk drøfting av forholdet mellom GT og NT er Kaisers bok fra 1985, der 
han deler inn NTs bruk av GT i fem kategorier: 1. Apologetisk; 2. profetisk; 3. typologisk; 4. teologisk; 5. 
praktisk. 
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nokså spesielle. Det er også en fordel å ta eksempler fra ulike deler av NT, særlig fordi disse - 
trass i visse ulikheter - viser oss til noe som er felles for det meste av NT.  
 
Noen trekk fra forskningshistorien 
Bibelforskere har naturligvis lenge vist stor interesse for NTs bruk av GT. Frem til 
Opplysningstiden ble disse stedene mest lest som profetier som "beviste" troslærens 
sannheter. I nyere tid har forskerne særlig vært interessert i å finne paralleller til hvordan 
jødedommen ellers forstod GTs tekster, særlig i Dødehavsrullene fra Qumran. 
 En utfordring gjelder metodene for å gruppere NTs mangfoldige bruk av GT.4 Enklest 
er det å skille ut de ordrette sitatene, særlig de som blir innledet med ord som "det er skrevet", 
"Skriften sier" el.lign. Vanskeligere er det med de mange hentydningene, eller allusjonene 
som litteraturforskere gjerne sier. Det kan dreie seg om faste gammeltestamentlige talemåter, 
vendinger eller uttrykk som gjerne flettes inn i teksten i NT. Der vi kun finner svake eller 
utydelige gjenklanger av ord eller uttrykk fra GT velger noen å tale om "ekko" heller enn 
allusjoner. I tillegg til dette kommer de mange navn på mennesker, nasjoner og steder fra GT 
som NT viser til. 
 Et moderne fagord for forbindelsen mellom den teksten som det siteres eller alluderes 
til og den teksten der sitatet eller allusjonen står er "inter-tekstualitet". Når f.eks. Joh Åp 20,8 
alluderer til Esek 38,1 foreligger det et inter-tekstuelt forhold mellom de to nevnte 
skriftstedene. Esek 38,1 vil i det tilfellet kalles "pre-tekst" for Joh Åp 20,8, ettersom den 
forelå først og blir en slags "giver-tekst" i forhold til Joh Åp. 
 En alminnelig "feil" i studier omkring bruken av GT i NT er å ende opp i en slags 
"parallellomania", en holdning der en synes en ser klare forbindelser mellom bestemte steder i 
GT og NT også på tvilsomt grunnlag. Dette er særlig vanlig der en er ute etter å vise at et 
bestemt skrift fra GT var særlig viktig for en eller flere NT-forfattere. Når en leser slike 
studier kan en merkelig nok av og til få inntrykk av at de som skriver ekstra lange 
innledningskapitler om metoder og prinsipper for å skille sikre allusjoner fra de mer 
tvilsomme, nettopp er de som selv ender opp med sensasjonelt høye tall for forbindelser til 
"sitt" GT-skrift. 
 Det er ellers ikke bare til GT at vi finner allusjoner i NT. For eksempel kan vi finne 
allusjoner eller ekko av Jesus-tradisjon i brevene i NT.5 Det er derimot ganske sjelden at 
brevene siterer Jesus-ord helt uttrykkelig. Et godt eksempel er Jakobs brev, som flere steder 
viser nærhet til Bergprekenen (Matt 5-7), men uten å sitere noe derfra ordrett. Det er ellers 
også noen spredte eksempler på sitater fra helt andre kilder, f.eks. i Paulus´s tale på 
Areopagos, Ap Gj 17,28 og i Titus 1,12. 
 
Hvilke NT-skrifter bruker hvilke GT-bøker? 
Det er stor forskjell innenfor NT i hvor ofte GT siteres, og med tanke på hvilke GT-skrifter 
det er som brukes. Ulike forskere har stilt opp forskjellige tabeller ut fra ulike kriterier. Denne 
enkle tabellen over både sitater og allusjoner, hentet fra Moyise, viser raskt hvor forkjellig 
bildet er.6 
 
 
 
 
                                                 
4 Gode oversikter over debatten om metoder for studiet av NTs bruk av GT er samlet i første hoveddel av boken 
Early Christian Interpretation of the Scriptures of Israel. Investigations and Proposals, med artikler av C.D. 
Stanley; J.S. Rogers; W. Roth og S.E. Porter. 
5 Et opplagt eksempel på dette er 1 Kor 7,10 med skilsmisseforbudet. 
6 Moyise, 1995: 15-16. 
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Matteus: Romerbrevet: Hebreer-brevet: Joh Åp: 
Mosebøkene 99  
Salmene 37 
Jesaja 44 
Jeremia 13 
Esekiel 12 
Daniel 22 
Andre profeter 41  

Mosebøkene 60  
Salmene 33 
Jesaja 28 
Andre 20 
 
 
 

Mosebøkene 128  
Salmene 39 
Jesaja 15 
Andre 15  
 
 
 

Mosebøkene 82  
Salmene 97 
Jesaja 122 
Jer 48 
Esek 83 
Daniel 74 
Andre profeter 73  

 
En annen tabell gjengis i Den store fortellingen, der "allusjoner" blir omskrevet som "mulige 
kontaktpunkter i NT", ingen dårlig beskrivelse!7  
  
Jesu bruk av GT 
Vi får et sterkt inntrykk av hvor viktig GT var for Jesus om vi ser nøyere på hvordan han 
faktisk siterte GT i to dramatiske situasjoner i livet. Da Satan kom til Jesus i ørkenen for å 
friste ham etter at han var blitt døpt, brukte Satan (løsrevne) bibelvers, Matt 4,1-11 og Luk 
4,1-13. Men Jesus svarte selv med bibelvers, "... det står også skrevet ...". Det viser oss for det 
første at Jesus selv levde i Guds ord i GT. Dernest har kristne til alle tider ønsket å gjøre Jesu 
eksempel til sitt eget: Når vi fristes skal vi også omgi oss med Guds ord, det er vårt vern mot 
fristelsen.8 (For en grundigere drøfting av Jesu bruk av GT i fristelsesfortellingen, se Stegner 
99-110) 
 Vi skal samtidig merke oss at selve fortellingen også har flere paralleller eller 
analogier til GT enn disse direkte sitatene. Jesus er i ørkenen når fristelsene kommer, akkuratt 
som Israel i ørkenen ble satt på stadige prøver i sitt gudsforhold. Jesus var førti dager i 
ørkenen, likesom Israel gikk førti år i Sinai-ørkenen. Jesus fikk fra et høyt utsiktspunkt/fjell se 
det store landet han kunne få, likesom Moses fra fjellet på østsiden av Jordan fikk se inn i det 
lovede land. Men mest av alt er det ulikheten i utfallet av fristelene som springer oss i øynene: 
Der Israel i førti år i ørkenen falt for fristelsene, stod Jesus i/etter førti dager i ørkenen fast 
mot fristelene. Jesus er den nye begynnelsen, veien ut av nederlagene.  

Den andre situasjonen i Jesu liv vi skal se på er hans korsfestelse. Hvis vi legger 
evangeliene ved siden av hverandre, ser vi at de gjengir syv utsagn av Jesus på korset ("Jesu 
syv ord på korset"). Mange av disse syv er rett og slett korte sitater fra GT: "Jeg tørster", Joh 
19,28 (Salme 69,22); "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" Matt 27,46 og Mark 
14,34 (Salme 22,2); "Far, i dine hender overgir jeg min ånd!" Luk 23,46 (Salme 31,6).  
 Selv i en så presset og dramatisk situasjon som den Jesus var i på korset, brukte Jesus 
GT. Det viser at han levde i gudsordet, med alle deler av sitt liv. D. A. Carson sier det slik: 
"But Jesus´ mind is so steeped in Scripture that he understands the relevance of the Davidic 
texts to himself."9  
 
Paulus og GT 
Hvis vi stanser for selve statistikken over bruken av GT i Paulus´s brev får vi følgende bilde: 
Av Paulus´ ca 200 GT-sitater er halvparten i Romerbrevet. Også Korinterbrevene og 
Galaterbrevet har mange GT-sitater, mens en rekke brev ikke har ett eneste GT-sitat. Det 
gjelder Filipperne, Kolosserne, Tessaloniker-brevene og brevene til Titus og Filemon. Dette 
er påfallende. Hvorfor er det slik? 

                                                 
7 Stordalen og Hvalvik: Den store fortellingen, 1999: 473-474. 
8 For en bredere drøfting av bruken av GT i fristelesfortellingene, se Stegner 1997: 99-110. 
9 Carson 1991: 619, kommentar til Joh 19,28. 
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 En første forklaring kunne være at det neppe ville fungere like godt å sitere GT for 
menigheter der de fleste var hedninger. Jødekristne ville derimot forstå og ha stor nytte av å 
se forbindelsene med GT. Men denne forklaringen passer dårlig for Galaterbrevet, for uansett 
om en går for en sørlig eller nordlig plassering av "galaterne", bestod menigheten åpenbart av 
en stor gruppe hedningekristne. Og motsatt ville ganske sikkert Titus ha kjent og forstått GT-
sitater utmerket godt. 
 En annen forklaring kan være at Paulus hadde et helt annet behov for å begrunne sin 
lære i GT når han drøftet avgjørende frelsessannheter, som til romerne og galaterne, enn når 
han sendte en ung menighet sine hilsener og instruksjoner, som til filipperne og 
tessalonikerne. Når GT siteres for å "bevise" at et lærepunkt stemmer, kalles det gjerne for et 
"skriftbevis". Det er mange slike i NT. 
 En helt prinsipiell holdning til GT som et ord med varig betydning finner vi i Rom 
15,4: "Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det 
tålmod og den trøst som Skriftene gir."10 Ser vi nøyere på dette verset finner vi både klassisk 
jødiske stikkord som "lærdom" og "tålmod". Men her er også typiske paulinske uttrykk som 
"for oss" og "trøst". 
 Paulus sier omtrent det samme i Rom 4,23-24, der han anvender fortellingen om 
Abraham på aktuelle stridsspørsmål. Et stort poeng i frelseshistorien er at Abraham fikk alle 
løftene før han ble bedt om å omskjære seg. Det var i denne tiden etter at Abraham var 
kommet til tro på Guds løfter, og før han omskar seg, at Abraham kan få tjene som eksempel 
på vår frelse: "Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham. Det er 
skrevet også for vår skyld som skal få rettferdigheten tilregnet, vi som tror på ham som 
oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde."  
 Paulus introduserer nesten alltid GT-sitater, mens Joh Åp aldri gjør det. Forskjellen 
bunner trolig i ulikheten, tror Moody Smith, som forklarer saken slik: Mens Paulus siterer GT 
for å vise til en udiskutabel autoritet, presenterer Joh Åp seg for å være en direkte åpenbaring 
fra Gud selv. Og Gud selv trenger ikke sitere seg selv for å få autoritet, mens også ethvert 
menneske - også apostelen Paulus - henter sin autoritet utenfra, ikke fra seg selv.11  
 Et annet karakteristisk trekk ved GT-bruken i Paulus´ brev er at han sjelden bruker GT 
for å bevise at Jesus er Messias. Det er jo ellers et hovedtrekk ved de talene Paulus holdt 
ifølge Ap Gj. I brevene er det oftest andre spørsmål som er oppe, og da har flere forskere 
påpekt at hovedpoenget i GT-sitatene heller er å vise den frelseshistoriske sammenhengen 
Jesus bragte oss over i. Frelsen er fri, og og mottas uten loven og omskjærelsen. Adgangen til 
frelsen er åpen både for jøder og hedninger.12 
 
Hvor godt kjente de første kristne GT? 
Noe av det som overrasker en moderne bibelleser er det kjennskapet til GT som NTs 
forfattere tydeligvis forutsatte. En kan fristes til å spørre seg om NTs forfattere satt med et 
realistisk bilde av hvor "skriftlærde" deres lesere virkelig var. Særlig påtrengende blir dette 
når en vet at bokruller var ekstremt kostbare før trykkekunstens tid. Trolig var det tilnærmet 
ingen av de vanlige kristne i aposteltidens menigheter som hadde noen komplett samling av 
det vi kaller GT. 
 Det har ganske sikkert vært stor variasjon blant de første kristne på hvor godt de kjente 
GT. Jødekristne kjente naturlig nok GT godt, selv om vi ikke skal innbille oss at alle jøder i 
antikken var skriftlærde, verken i ordets tekniske eller mer folkelige betydning. Men når en 
ser hvordan Hebreer-brevet bruker GT får vi et sterkt inntrykk av at forfatteren trygt regnet 
                                                 
10 En god innføring i Paulus´s syn på GT gir Sandnes 1996: 64-77. 
11 Moody Smith 1988: 265-266. 
12 Moody Smith 1988: 275. Han viser igjen videre til B. Lindars , selve "nestoren" av fagteologer på spørsmålet 
om NTs bruk av GT. 
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med at i alle fall den menigheten på det tidspunktet kjente GT meget godt. Nå er det godt 
mulig at dette brevet var skrevet til en menighet som allerede hadde bestått noen tiår, og i så 
fall kan også hedningekristne ha rukket å få et solid grunnlag i GT. 
 Men nesten enda mer imponerende er bruken av GT i Johannes´s Åpenbaring. Her 
finner vi ikke ett eneste skikkelig GT-sitat, men ikke mindre enn 278 av skriftets 404 vers 
inneholder allusjoner til GT. Vi forstår fort at det skal enda større kjennskap til for å 
gjenkjenne en vag allusjon enn et nøyaktig sitat, særlig der dette blir innledet med en 
henvisning ("Slik det står skrevet hos profeten Jesaja ...") Det har mange ganger vært slått 
fast, og med god grunn, at Joh Åp er det skriftet i NT som bruker GT mest, enda det ikke en 
eneste gang siterer GT. Nå behøver ikke alle leserne gjenkjenne hver eneste GT-allusjon for å 
få mening ut av skriftet, men på en rekke punkt er det viktig. La oss se på et eksempel.  
 
Bruken av GT i Johannes´ Åpenbaring 5,4-6 
I den store himmelvisjonen i Joh Åp 4-5 får Johannes høre et spørsmål: "Hvem er verdig til å 
åpne boken og bryte seglene på den?" (5,2) Etter hvert annonseres det en som kalles "løven av 
Juda stamme" som kan åpne boken, v.4. Men i stedet for en løve kommer det "et lam, likesom 
det hadde vært slaktet", v.6. Hva er meningen med en løve av Juda stamme og et lam som så 
ut som om det hadde vært slaktet? 
 Da patriarken Jakob skulle velsigne sine 12 sønner før han døde, kalte han sønnen sin 
Juda for "en ung løve", 1 Mos 49,9. Og han lovte ham at "kongespir skal ikke vike fra Juda, 
ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, v. 10. Dette løftet ble en viktig 
del av de Messias-profetiene jødene håpet på. Når altså Jesus i Joh Åp 5,4 blir kalt "løven av 
Juda stamme", betyr det at jøden Jesus, som var av Juda stamme, blir presentert som 
oppfyllelsen av dette løftet, og det er himmelen selv som sier det slik. 
 Men tekstens neste poeng er at denne løven faktisk er et lam som så ut som om det 
hadde vært slaktet. Igjen vil den som kjenner GT trekkes mot noen bestemte vers som alle har 
med ofringer å gjøre. Ved siden av alle de generelle ordningene for ofringer av dyr - også lam 
- i Mosebøkene, er det særlig sangen om Herrens lidende tjener i Jes 53 som skiller seg ut. 
Der sammenlignes den lydige tjeneren med "et lam som føres bort for å slaktes", v.7. Dette 
lammet, eller tjeneren, var selv helt uskyldig, men måtte bære straffen for andres synd, slik 
også selve offer-ordningen i GT handler om en stedfortreder som får skylden lagt på seg. 
 På denne måten får Joh Åp 5,1-6 frem en rekke teologisk sett viktige poeng i sin bruk 
av uttrykk fra GT: Jesus er Messias, oppfyllelsen av Jakobs profeti over sønnen Juda. Men 
Jesus er samtidig det lammet eller den tjeneren som Jes 53 taler om. Han var selv uskyldig, 
men ble straffet for den synden andre hadde begått. Og Jesus er samtidig både kongen, 
herskeren, den veldig Messias, og det uskyldige lammet. I den grad det er sant at jødene på 
Jesu tid ventet på en politisk befrier-Messias, får tektsten frem at fra Guds side er den 
annonserte løven av Juda stamme den samme som den korsfestede Jesus fra Nasaret.  
 
River NT løs ulike GT-vers fra sin opprinnelige sammenheng? 
Et viktig spørsmål for alle som studerer inter-tekstualitet er sammenhengen ordene stod og 
står i. Har forfatteren løsrevet enkeltord fra sin kontekst (sammenheng), eller viser han en 
bevissthet om hvilken kontekst ordet/ordene/saken opprinnelig stod i?  
Noen ganger bruker NT tid til uttrykkelig å si noe om GT-stedenes historiske sammenheng. 
Et eksempel på dette er Rom 4,9-13, der Guds erklæring om Abrahams rettferdighet 
uttrykkelig kommer før påbudet om omskjærelsen. Det blir for Paulus et stort teologisk 
poeng: Løftet og evangeliet kom før kravet og budet. 
 Når forskerne skal peke på eksempler på løsrevet bruk av GT-sitater viser en gjerne til 
Matt 2,15, der det står om Josef, Maria og Jesu flukt til Egypt: "Der ble han til Herodes var 
død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min 
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sønn." Sitatet er fra Hosea 11,1, der det helt klart handler om hvordan Gud hentet Israel ut fra 
Egypt på Mose tid. Matteus, derimot, anvender stedet på Jesus, som alt i spedbarnsalder ble 
"politisk flyktning" til Afrika (Egypt).  
 Nå er det likevel ikke sikkert at dette er noe godt eksempel på bevisstløs bruk av GT. 
Det er overveiende sannsynlig at Matteus utmerket godt visste hvilken sammenheng ordet 
stod i. Likevel mente han at ordet skulle brukes på denne sammenhengen.  
 Faktisk har vi en hel rekke med eksempler på slik anvendelse av GT-ord på Jesus i 
Matteus-evangeliet. Hvem ville uten å kjenne Matteus-evangeliet tenke på at den gåtefulle 
henvisningen til 30 sølvpenninger i Sak 11,12 skulle være en profeti om hvordan Messias 
skulle bli forrådt av en av sine egne? Og hvem ville komme på at den minst like gåtefulle 
omtalen av en pottemaker i neste vers skulle angi en jordeiendom som ble kjøpt for disse 
pengene (Sak 11,13 og Matt 27,9-10)?13 
 Trolig ligger det en teologisk overbevisning bak denne anvendelsen av GT-ord. Ifølge 
Johannes-evangeliet uttalte Jesus selv en gang: "Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at 
dere har evig liv i dem – og disse er det som vitner om meg", Joh 5,39.  
 Nå kan det ellers se ut til at Matteus har forvekslet profetene Jeremia og Sakarja på 
nevnte sted. For i Matt 27,9 blir et sitat fra Sak 11,12  introdusert slik: "Da ble det oppfylt 
som var talt ved profeten Jeremia, som sier : ..." Dette er jo påfallende, og allerede 
kirkefedrene Origenes og Hieronymus prøvde å forklare dette.14 Den enkleste løsningen er 
naturligvis å anta at Matteus opprinnelig skrev "Sakarja", og at feilen skyldes en 
uoppmerksom avskriver tidlig i overleveringsprosessen. 
 Så kan vi diskutere videre om NT på denne måten mener å si at disse ordene fra GT 
har en dobbel mening, eventuelt om Jesus her presenterer den egentlige mening eller en 
dypere mening, i tillegg til eller istedet for den bokstavlige, historiske meningen. Da er vi på 
vei over i diskusjonen om allegori eller typologi. Et favoritt-bilde kirkefedrene etter 
apostelenes tid brukte om dette er bildet av GT som et hav. I overflaten finner vi den 
bokstavelige og historiske meningen. Men under den er det mange og store dyp, - meninger 
som ikke er like synlige for alle, men som den åndelig kyndige leser kan finne.  
 Ett omstridt punkt i forskningen er om det var Matteus selv som fremhevet disse GT-
stedene spesielt som profetier som ble oppfylt med Jesus, eller om de går tilbake til den 
kristne tradisjonen før Matteus. Mange mener at Matteus her (bare) viderefører GT-profetier 
som de kristne hadde stanset særlig ved i tiårene fra pinse til evangeliene ble skrevet ned.15 
Det forskerne er helt enige om er at det var Matteus som satte til de tydelige innledningene 
("Dette skjedde for at det skulle oppfylles som var talt ved ..."). En sammenligning med 
Markus og Lukas viser det. Det samme gjelder ganske sikkert de lignende vendingene i 
Johannes-evangeliet, som viser lignende trekk som Matteus. 
 
Siterer NT fra den hebraiske grunnteksten eller fra greske oversettelser?  
Hele NT er skrevet på gresk, mens nesten hele GT er skrevet på hebraisk, bare noen deler av 
Daniels Bok og Esras Bok er skrevet på arameisk. Gresk er et euroepisk språk mens hebraisk 
og arameisk er asiatiske språk. Denne forskjellen er stor, det er for eksempel ytterst få ord 
som er like i disse språkene. Dermed måtte NT gjengi GT-sitatene sine i oversettelse. 
Spørsmålet er så: Laget NTs forfattere oversettelsene selv fortløpende, eller brukte de greske 
oversettelser som var i bruk ellers?16 

                                                 
13 R.N. Longenecker 1995: 141 kommenterer disse referansene slik: " ... they would never have been guessed 
apart from Matthew´s treatment. And any similar development of Old Testament themes today would be 
considered by most Christians to be quite shocking." 
14 Se Stanton 1988: 205. 
15 Se Stanton 1988: 214 til saken. 
16 En oversiktlig innføring i emnet finnes hos Wilcox 1997: 193. 



Bruken av Det Gamle Testamente i Det Nye Testamente 13

 Den mest brukte greske oversettelsen av GT kalles Septuaginta, gjerne forkortet LXX. 
Den ble til blant jødene i Egypt i århundrene før Kristi fødsel. Nå er det litt for enkelt å 
snakke om Septuaginta i entallsform. For nyere forskning viser stadig klarere at LXX er 
mangfoldig, variert, og med ulik oversettelses-prinsipper fra bok til bok. Den ble heller neppe 
utført samtidig, på samme sted, eller i samme krets. Tvert imot er den nokså uensartet. 
 Generelt kan en likevel si at NT veldig ofte siterer GT i tekstformer som ligner LXX. 
Innflytelsen fra GT er også synlig når særlig Lukas i sitt evangelium og i Ap Gj så ofte 
uttrykker seg i tradisjonell GT-stil. Forskerne kaller gjerne slikt for "septuagintismer", altså 
vendinger som minner om GT i den greske versjonen.  
Skulle vi enkelt finne en sammenligning fra vår tid kunne det være en gammel vending fra 
bibelspråket som "sannelig, sannelig sier jeg dere..." Ingen politiker ville introdusere sin 
spissformulering slik. Og skulle han gjøre det, ville de fleste få assosiasjoner til Jesu 
forkynnelse. Mange ville kanskje føle det pussig, noen kanskje også blasfemisk. Lukas bruker 
ofte den type vendinger, altså slike som virker høytidelige og som skal lede assosiasjonene 
henimot GT.17 
 Men særlig Paulus gjengir nokså ofte den hebraiske originalen mer ordrett eller på 
annen måte selvstendig i forhold til LXXs måte. Det er kanskje ikke så rart, siden vi vet at 
Paulus hadde særlig god skolering i GT ut fra hebraisk tekst. Paulus veksler altså stadig 
mellom nokså selvstendige oversettelser av GT og sitater som "stemmer" godt med det vi i 
dag kjenner som LXX. Vi skal stanse nærmere for ett viktig og vanskelig sted fra Paulus´ 
forfatterskap, der GT-bruken er kontroversiell.  
 
Bruken av Salme 68,19 i Efeserne 4,8 
Bruken av Salme 68,19 i Ef 4,8 blir av og til trukket frem som et skrekkeksempel på at NT 
tilpasser etter egne behov, mot opprinnelig kontekst.18 Ef 4:8 lyder: "Derfor sier Skriften: Han 
fór opp i det høye og bortførte fanger, han gav menneskene gaver". Men slår vi opp i Salme 
68,19 ser meningen ut til å være nesten helt motsatt: "Du fór opp i det høye, bortførte fanger, 
tok gaver blant menneskene, også blant de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud!" Både skiftet 
fra 3. til 2. person, og vekslingen mellom "gir" og tar" er høyst påfallende. Hvordan har dette 
seg? 

Det første en alltid spør seg om i slike tilfeller er hvilken tekst til GT en her har brukt. 
Wilcox viser at Paulus her følger targumene og den syriske utgaven Pehitta, ikke verken 
hebraisk eller gresk tekst.19 Det er også bevitnet av kirkefedre som Justin og Tertullian.20  
 I sin gammeltestamentlige sammenheng handler Salme 68 om hvordan Gud seiret over 
Israels fiender, og krigsbytte ble bragt til Jerusalem i triumf. Her peker mange på hvordan 
krigsbytte ble fordelt i antikken: De seirende soldatene gikk i prosesjon med kongen hjem 
mens de bar på krigsbyttet. Dette er i prinsippet kongens eiendom. Men en del av soldatenes 
lønn er at de får være med på å fordele deler av dette krigsbyttet. På sett og vis både tar og får 
de krigsbyttet.  
 Slik er det også med Kristus, mener åpenbart Paulus: Ved sin seier over Satan på 
Golgata befridde han dem Satan hadde fanget, han både "for ned til dødsriket", stod opp fra 
de døde og "for opp til himmelen". Derfra deler han ut sine gaver - "krigsbyttet" - til sine. De 
gavene Kristus deler ut fra himmelen er altså nådegaver til menighetene i følge Ef 4,8.  
 

                                                 
17 Barrett 1988: 231 referer til hvordan noen forskere tror Lukas oversetter en hebraisk/arameisk kilde, andre at 
han bevisst etteraper Septuagintas gamle stil. 
18 Se f.eks. Kaisers referat i Kaiser 1985: 8. 
19 Wilcox 1988: 198-199. 
20 Grundig presentasjon av tekstene og tolkningene ved O´Brien 1999: 288-93. 
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Det mest brukte GT-sitatet i NT 
Det enkelstedet fra GT som er direkte sitert flest ganger i NT er faktisk det alvorlige ordet fra 
Jes 6,9-10 om hvordan Guds ord ikke blir tatt imot. Versene kommer som Guds svar på 
Jesajas frimodige utsagn, "Se, her er jeg! Send meg!" Men oppdraget er hardt og utsiktene til 
å lykkes i sin profetgjerning er minimale: "Og han sa: Gå av sted og si til dette folket: Hør og 
hør, men forstå ikke! Se og se, men skjønn ikke! Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene 
tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at 
hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli leget." 
 Dette stedet blir nesten ordrett gjengitt både i Matt 13,13-16; Mark 4,11-14 og Luk 
8,10-11 som en del av forklaringen Jesus gir på lignelsen om såmannen, den selv-voksende 
sæden og de fire slags åkerjord. Akkuratt som Jesaja bare ble møtt med avvsining i sin tid, 
gjentar historien seg der Jesus forkynner Guds rike. Også i Joh 12,38-42 møter vi dette ordet, 
også denne gangen sitert og forklart grundig av Jesus selv, men i en annen kontekst. 
 Men så skjer det samme igjen i apostelen Paulus´ tid forstår vi. Ap Gj 28,25-28 siterer 
de samme versene om jødene i Rom som ikke ville høre Paulus´ forkynnelse om Kristus. 
Paulus selv hadde anvendt dette verset selv i Romerbrevet, der han i 11,7-8 bruker det i sin 
store gjennomgang av forholdet mellom Israel, folkeslagene og Gud selv. Det var jødene som 
først fikk høre evangeliet av og om Jesus. Men da de avviste budskapet, gikk det videre til 
hedningefolkene. 
 Slik ser vi at alle de seks første bøkene i NT siterer Jes 6,9-10, men anvendt på litt 
ulike situasjoner. Dels brukes det om Jesu forkynnelse i hans jordeliv; dels brukes det om 
apostelen Paulus´ virke i Roma, og dels brukes det helt generelt om jødenes avvisning av 
evangeliet. 
 Vi har også et annet eksempel på hvordan Paulus får høre om seg selv og sin tjeneste 
ord som vi nok mener dypest sett handler om Messias. Det er i Jesu oppdrag til ham, den 
gangen Paulus møtte Jesus utenfor Damaskus. I Ap Gj 26,18 gjengis oppdraget slik: "...for at 
du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for 
at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg."  
 Ser vi nøyere på verset finner vi vevd sammen sitater fra Jes 35,5; 42,7 og 60,1. Dette 
er steder som Jesus selv brukte om sin egen tjeneste. Poenget er klart: Apostlene viderefører 
Jesu egen gjerning, og det i en slik grad at deres tjeneste er Jesu tjeneste. Saklig kan vi godt 
lese dette i lys av 2 Kor 5,20: "Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner 
ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!"  
 
Refleksjonssitatene  
Ingen av NTs forfattere er mer omhyggelige i sine henvisninger til GT enn Matteus og 
Johannes er i det en gjerne kaller refleksjonssitatene.21 Når Matteus har gjenfortalt hele 
historien om Maria som ble gravid uten manns medvirkning, forklarer han dette slik, Matt 
1,22-23: "Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten: 
Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det 
betyr:Med oss er Gud." I Matt 2:17f forklarer Matteus hvordan og hvorfor det gikk som det 
gjorde ved Herodes´ blodbad på alle guttebarn i og rundt Betlehem etter Jesu fødsel: "Da ble 
det oppfylt som er talt ved profeten Jeremia, som sier: En røst ble hørt i Rama, gråt og stor 
klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer."  

På lignende måte er også Johannes påpasselig i lidelseshistorien på å få med 
sammenhengene mellom tilsynelatende tilfeldige detaljer og profetiene eller forbildene fra 
GT, Joh 19,24 "De sa da til hverandre: La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om 
hvem som skal ha den! – for at Skriften skulle bli oppfylt, som sier: De delte mine klær 

                                                 
21 Disse er oversiktlig presentert av Kvalbein 1989: 40-42. 
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mellom seg, og kastet lodd om min kjortel. Soldatene gjorde da dette."  
 Noen vers lenger frem trekker han igjen parallellen mellom det som hendte med Jesus 
og profetiene/forbildene fra GT, Joh 19,28: "Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, 
og for at Skriften skulle bli oppfylt, sier han: Jeg tørster!" Her ser vi uttrykkelig at Johannes 
understreker både at det var slik det hendte, og at det hendte etter den nøyaktige profetien fra 
GT.  
 Ellers er ordvalget i dette verset verdt en notis. Vanligvis bruker NT det greske verbet 
pleroo - "fylle" - om at dette eller hint ble "oppfylt". Men her brukes verbet teleo, som betyr 
"å bringe til sitt mål". Når Jesus tar Davids fortvilte rop fra Salme 69,22 og gjør det til sitt på 
korset, da bringer han dette ropet, dette bibelverset til sitt mål. 
 Selve oppfyllelsesmotivet trer slik i forgrunnen. Siden det er samme Gud som står bak 
både GT og hendelsene i Jesu liv, finner en så mange oversenstemmelser. Dette viser igjen at 
Jesus er oppfyllelsen av alt hva GT lovte. Den som leser GT som ord fra Gud må derfor 
akseptere Jesus som Guds Sønn, ikke avvise ham, slik et flertall av jødene på Jesu tid gjorde. 
Dermed får oppfyllelsesmotivet også et apologetisk sikte: Det skal forsvare de kristnes 
bekjennlse til Jesus. Slik fungerer GT-profetien som et skriftbevis.  
 
Forræderen Judas og GT  
For oss er det kanskje overraskende at NT bruker såpass mye tid på å beskrive hvordan det 
gikk med Judas Iskariot, han som forrådte Jesus for 30 sølvpenger. Men NT er ikke bare 
opptatt av å beskrive hvordan det gikk med ham, eller av å forklare hans skjebne ut fra 
psykologiske årsaker; NT trekker en sterk og direkte linje fra Judas´ skjebne til profetier i GT.  
 Peter sier det slik i Ap Gj 1,16-20: "Brødre! Det skriftordet måtte bli oppfylt som Den 
Hellige Ånd forut talte ved Davids munn om Judas, han som ble veiviser for dem som grep 
Jesus. Han var jo regnet blant oss og fikk del i denne tjenesten. Han kjøpte en åker for den 
lønnen han fikk for sin ugjerning. Så styrtet han hodestups ned og revnet, og alle innvollene 
hans veltet ut. Dette ble kjent for alle som bor i Jerusalem, og de kaller åkeren på sitt eget 
språk Hakeldama, det betyr Blodåkeren. For det står skrevet i Salmenes Bok: La hans bosted 
bli øde, og la ingen bo der! – og videre: La en annen overta hans tilsynsembete!"22 
 De to Salme-sitatene Peter viser til er fra henholdsvis Salme 69,26 og 109,8. Som 
moderne lesere må vi kanskje innrømme at vi ikke ut fra sammenhengene i de to salmene 
hadde kommet på at dette skulle handler om forræderen Judas, men Peter ser ikke ut til å 
trenge verken begrunnelse eller nærmere utredning for å fastslå disse sammenhengene. Hva 
kommer det av? 
 Denne korte talen til Peter ble holdt i løpet av de ti dagene fra Kristi himmelfart og til 
pinse. Hvem hadde frem til da vært Peters "lærer" i GT-tolkning? Svaret er innlysende: Jesus 
selv var Peters "bibellærer". Det Peter gjør i vår tekst er ganske åpenbart en videreføring av 
det han hadde lært av Jesus selv. Han leste GT som Guds ord og som et veldig vitnesbyrd om 
Jesus og hendelsene rundt hans liv. Når da til overmål Salme 69 blir brukt om Jesus flere 
andre steder i NT, var det høyst naturlig at også vers 26 handlet om han som forrådte ham. 
 Briten C.H. Dodd videreutviklet på 1950-tallet ulike eldre teorier om at Jesus selv 
hadde lært sine disipler til å lese et utvalg bestemte GT-steder som Messias-profetier. Dodd 
mente at de første kristne brukte aktivt et slikt knippe med Jesus-vitnesbyrd fra GT, eller en 
"testimonie-samling", som han kalte det. Det forklarer mange av de "gjengangerne" av 
Messias-profetier vi finner i NT, mente han.23 

                                                 
22 En rekke forskere mener at disse GT-henvisningene er satt inn av Lukas eller av tradisjonen før ham. En tror 
altså ikke at Peter faktisk siterte disse bibelversene i sin tale, hvis han i det hele tatt holdt noen slik tale. For en 
kortfattet drøfting av talene i Ap Gj og deres mulige bearbeidelse av Lukas, se Hvalvik 1992: 52-54. 
23 Jeg har forsøkt å analysere og vurdere Dodds tese i en artikkel, se Bøe 2000. 
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 Essenerne i Qumran har i Dødehavsrullene etterlatt seg lignende samlinger av GT-ord 
som de særlig vektla, og flere kirkefedre fra noe senere tid brukte aktivt slike testimonie-
samlinger, - det sier de rett ut. Det er likevel ikke sannsynlig at det er mulig å avgrense så 
tydelig hvilke GT-steder apostlene forstod som Messias-profetier. Jesus selv hadde jo påpekt 
at det var hele GT som vitnet om ham. 
 
Skriftsitater og bibelsyn 
Fra én side sett kan mye av dette vi har fokusert i denne artikkelen virke nokså litterært og 
teknisk. Men vi har flere steder sett hvor mye grunnleggende teologi det er som danner 
bakgrunn for denne bruken av GT. Vi har også sett at GT-sitatene i seg selv uttrykker mye av 
NTs teologi. 
 Men dette handler også om bibelsyn. For den holdningen til GT som Jesus og 
apostlene viste er ikke til å ta feil av. De så på GT som Guds ord, Guds kommunikasjon til 
Israel. Dette ordet stod for dem som en autoritet, noe som forpliktet dem. Ikke noe sted ser vi 
antydninger til tvil eller nøling i forhold til sannheten i det som står skrevet i GT. Paulus setter 
saken grundig på plass i 2 Kor 6,16, der han introduserer et sitat fra 2 Mos 29,45 slik: "... som 
Gud har sagt: ..." 
 Videre ser vi hvor frimodig de leser og anvender GT som Guds tale til dem, som 
aktuelle ord. "Det er skrevet også for vår skyld", skriver Paulus i Rom 4,24. Derfor skulle 
Timoteus "legge vinn på opplesningen av Skriften" i menighetene, 1 Tim 4,13. 
 GT var ikke først og fremst en overveldende stor og mangfoldig bok for apostlene, en 
bok som handler om alt og alle. Den var først fremst et ord om Jesus: "For så mange som 
Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved 
oss", står det i 1 Kor 1,20. Når så mange jøder ikke "så" dette, skyldes det ikke mindre enn en 
åndelig blindhet, skriver han videre i 1 Kor 3,14-15. Et "dekke" ligger over øynene deres, så 
de ikke ser det som faktisk står skrevet, "for det er bare i Kristus det blir fjernet". 
 For oss som i dag analyserer og tolker NT er dette utfordrende. En meget enkel og 
sann tilnærming til GT kan formuleres slik: Vi skal ikke mene noe annet om GT enn det Jesus 
og apostlene mente. Rett nok kan ikke vi i dag vite alt om hvordan de leste og forstod hvert 
vers i GT, men vi vet nok til at det blir en stor utfordring til lydighet og etterfølgelse: Våger vi 
å tro og lese GT med det perspektivet som Jesus og apostlene hadde? 
 Endelig er det også mye bibelsyn involvert i selve det perspektivet på NT-tolkning vi 
her tar til orde for: Vi bør legge stor vekt på å gjøre GT til bakgrunn og bakteppe for tolkning 
av NT. Vi lærer altså ikke bare rett holdning til GT av å studere NTs bruk av GT. Vi har 
samtidig her en særdeles viktig nøkkel til å forstå NT rett. 
Rett nok trenger vi å lære både gresk språk, kultur og historie for å forstå NT, men det var i 
GT Jesus og apostlene levde og åndet. Det må vi også gjøre, om vi skal forstå NT rett. 
 
  



Bruken av Det Gamle Testamente i Det Nye Testamente 17

Litteraturliste: 
 
Barrett, C.K.: "Luke/Acts." I It is Written: Scripture Citing Scripture. Essays in Honour of 
Barnabas Lindars. D.A. Carson and H.G.M. Williamson (eds.). Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988, s. 231-244 
 
Bøe, Sverre: "«Ifølge Skriftene» - en kritisk vurdering av hovedtesene i C.H. Dodd: 
According to the Scriptures." Tidsskrift for Teologi og Kirke 71 (2000) 39-59 

 
Carson, D.A.: The Gospel according to John. Grand Rapids: Eerdmans, 1991 
 
Early Christian Interpretation of the Scriptures of Israel. Investigations and Proposals. Craig 
A. Evans og James A. Sanders (eds). JSNTSS 148. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997 
 
Hvalvik, Reidar: Fra Jerusalem til jordens ender. Hovedtrekk i Apostlenes Gjerninger. 2. 
utgave. Oslo: Credo, 1992 
 
Hvalvik, Reidar og Stordalen, Terje: Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, 
bruk og betydning. Oslo: Bibelselskapet, 1999 
 
Kaiser, Walter C.: The Uses of the Old Testament in the New. Chicago: Moody Press, 1985 
 
Kronholm, Tryggve: Han åpnet deres forstand. En studiebok om Det nye testamentes 
fortolkning av gammeltestamentlige tekster. Oslo: Luther Forlag, 1983 
 
Kvalbein, Hans: Fortolkning til Matteusevangeliet. Bibelverket. Oslo: Lunde og Nye Luther 
Forlag, 1989 
 
Longenecker, Richard N.: Biblical Exegesis in the Apostolic Period. Biblical and Theological 
Classics Library. Carlisle: Paternoster, 1995 
 
Moody Smith, D.: "The Pauline Literature." I It is Written: Scripture Citing Scripture. Essays 
in Honour of Barnabas Lindars. D.A. Carson and H.G.M. Williamson (eds.). Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988, s. 265-291 
 
Moyise, Steve: The Old Testament in the Book of Revelation. JSNTSS 115. Sheffield: 
Sheffield Academic Press, 1995 
 
O´Brien, Peter T.: The Letter to the Ephesians. Grand Rapids: Eerdmans, 1999 
 
Pedersen, Sigfred: "Det gamle Testamente i Ny Testamente." I Skriftsyn og metode.  Dansk 
kommentar til Det nye Testamente 1. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1989 
 
Sandnes, Karl Olav: I tidens fylde. En innføring i Paulus´ teologi. Oslo: Luther Forlag, 1996 
 
Skarsaune, Oskar: Da Skriften ble åpnet. Den første kristne tolkning av Det gamle testamente. 
Sjalombøkene. Oslo: Den norske Israelsmisjonen/Nye Luther Forlag, 1987 
 



Budskap 2004 FMH 18 

Stanton, Graham: "Matthew." i: It is Written: Scripture Citing Scripture. Essays in Honour of 
Barnabas Lindars. D.A. Carson and H.G.M. Williamson (eds.). Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988, s. 205-219 
 
Stegner, William Richard: "The Use of Scripture in Two Narratives of Early Jewish 
Chritianity (Matthew 4,1-11; Mark 9,2-8)." I: Early Christian Interpretation of the Scriptures 
of Israel. Investigations and Proposals. Craig A. Evans and James A. Sanders (eds). JSNTSS 
148. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997, s. 98-120 
 
Wilcox, Max: "Text Form." I: Early Christian Interpretation of the Scriptures of Israel. 
Investigations and Proposals. Craig A. Evans and James A. Sanders (eds). JSNTSS 148. 
Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997, s. 193-204 

 



Ulike aktuelle bibelsyn i Norge 19

Ulike aktuelle bibelsyn i Norge 
 
 
Ved Sverre Bøe 
 
1. Innledning 
De fleste religioner har sine hellige skrifter.1 Muslimene har Koranen, mormonerne sin 
"Mormons Bok", og vi kristne har Bibelen. Ikke alle religioner har hellige skrifter, og det er 
stor forskjell på hvilken rolle hellige skrifter spiller i ulike retninger innen en og samme 
religion. 
 Selv om kristendommen er splittet i et utall retninger, har nesten alle den samme 
Bibel. De aller fleste er også enige om hvilke skrifter som hører med der, spørsmålene om 
kanon ble avklart før det kom til varige kirkesplittelser. 
 Men spør vi etter hvilke syn, holdninger og hvilken plass Bibelen har innen de ulike 
retningene av kristendommen blir svarene svært forskjellige. Den katolske kirke stiller i 
prinsipp Bibelen på samme nivå som "tradisjonen", d.v.s. de vedtak som konsiler, kirkemøter 
og paver gjennom kirkehistorien har fattet. Bibel og tradisjon "skal begge mottas og æres med 
like stor pietet og ærbødighet", heter det i offisiell katolsk teologi.2 På motsatt side klaget 
allerede Luther over dem han kalte "gjendøpere" og "svermere", som tilla Åndens profetier 
like stor vekt som det skrevne bibelord. Mange mener at vi finner lignende tendenser igjen i 
ytterliggående karismatiske bevegelser også i vår tid. 
 Det er på denne bakgrunnen teologien arbeider med fenomenet "bibelsyn" eller 
"skriftsyn". Et bibelsyn er det syn og den holdning en har til Bibelen. Eller sagt litt mer 
presist: Bibelsynet er summen av de forutsetninger og forventninger som vi bringer med oss 
inn i bibelstudiet, for å låne definisjonen til Ole Øystese.3 Det dreier seg om spørsmål som 
disse: 
 

- Hvordan tror en at Bibelen er blitt til?  
- I hvilken forstand er den Guds ord, og på hvilke måter er den også menneskers ord? - 
Er den ufeilbarlig, og gjelder det i så fall bare i religiøse spørsmål eller også i alle 
andre saker den sier noe om?  
- Anses Bibelen som en absolutt autoritet, eller er den en av flere kilder som skal 
konsulteres?  
- Er Bibelen autoritet bare i dogmatiske spørsmål, eller har den et avgjørende ord også 
i etiske spørsmål, f.eks. homofilispørsmålet?  
- Er Bibelen også norm når det gjelder kirkeordning og gudstjenesteliv, eller er dette 
spørsmål vi fritt kan ordne ut fra hva vi finner hensiktsmessig ut fra sted og tid? 

 
De fleste kristne har knapt tenkt gjennom slike prinsipielle spørsmål. Heller ikke alle teologer 
eller bevegelser har utformet noe skriftlig lærepunkt om sitt bibelsyn. Faktisk finner vi ikke 
noe eget punkt om bibelsynet, verken i de oldkirkelige bekjennelser, i Luthers katekismer 
eller i den Augsburgske Bekjennelse. Noen forklarer det med at det ikke stod strid om disse 
spørsmålene, andre med at et høyt syn på Bibelen var så selvfølgelig at ingen kom på å lage 
                                                 
1 Denne artikkelen bygger på et foredrag jeg holdt ved Norsk Lærerakademi i Bergen vinteren 2004. Den er 
bearbeidet for å tjene som en innføring i emnet for studenter ved Bachelor-studiet i Teologi og Misjon ved 
Fjellhaug Skoler. Av pedagogiske grunner er derfor vanskelighetsgraden i terminologi og referanser avpasset 
brukergruppene, og bibeltekster presenteres i norsk oversettelse, ikke på grunnspråkene. 
2 Formuleringen er hentet fra det Annet Vatikankonsils artikkel De divina revelatione, som i dansk/norsk 
oversettelse heter Om Guds åpenbaring 1965 s. 20 (punkt 9). 
3 Øystese 1992: 9. 
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noe eget lærepunkt om det. Det er også noen som har påstått at bibelsynet ikke var viktig 
verken for kirkefedrene eller reformatorene siden det ikke er tematisert, men det er neppe 
noen holdbar påstand rent historisk. 
 Gjennom mer enn hundre år har det rast til dels intense debatter omkring bibelsynet i 
kirker, i samfunnet og ikke minst på universiteter og høyskoler. Ulike personer og grupper har 
fått en del benevnelser hengt på seg, som lett er blitt merkelapper med sterkt negative 
assosiasjoner. Vi kjenner sikkert straks klangen i ord som "fundamentalist", "liberal", 
"ultrakonservativ" eller "ortodoks". Det er nyttig å vite hvordan disse merkelappene er 
oppstått, og hva de betyr. Men enda viktigere er det å kunne gjengi hovedpunktene i de ulike 
bibelsynene. 
 
2. Den historisk-kritiske metode 
Før vi kan gi en første presentasjon av ulike hovedgrupper av bibelsyn må vi gå tilbake til den 
tiden da stridighetene for alvor oppstod. Grovt forenklet skal vi da et par hundre år tilbake i 
tid. Rasjonalismen, opplysningstiden og det moderne gjennombrudd i naturvitenskapene 
hadde skapt et helt nytt klima for kirkene. Det gjelder både kirkens forhold til verden rundt 
seg, og dens eget indre liv. De såkalte "potetprestene" fantes også i Danmark-Norge. "Så har 
vi i dag, kjære menighet, talt sammen om lin. Og neste søndag skal vi, om Gud vil, tale videre 
om hamp", heter det i en tale i den tiden. Mange stilte spørsmålstegn ved Bibelens undre og 
mirakler, og oppdagelsesreisende og kolonister kom i kontakt med folk av andre religioner. 
Det var ikke lenger selvsagt at alle var kristne og at alle tenkte likt. 
 Slik kom de grunnleggende spørsmålene om Bibelen opp: Er Bibelen unik? Er den 
prinsipielt sett noe annet for oss enn Koranen er det for muslimene? Skal ikke Bibelen 
studeres på presis samme måte som vi leser Homér, Bhagavadgita eller Snorre? Er det 
holdbart å behandle Bibelen som én bok, når den er skrevet av dusinvis ulike forfattere til 
høyst ulike tider? Hva gjør vi med de avsnittene som ser ut til å motsi hverandre, enten det 
gjelder geografi, historie eller teologi? Og hva gjør vi der bibelteksten ser ut til å bli motsagt 
av andre antikke kilder eller av arkeologiske utgravinger? 
 Det var ut fra slike spørsmål at det vokste frem en helt ny tilnærming til Bibelen som 
vi i ettertid kaller "den historisk-kritiske metode".4 Med "historisk" mente en at en ville finne 
tekstens historiske opphav og miljø. En ville bort fra en uhistorisk tolkning, som lettvint 
kunne forklare et ord i Jesaja med et bibelvers i Romerbrevet. "Kritisk" kommer av et gresk 
ord som betyr å skjelne. En ønsket å nå frem til en presis og nøyaktig tolkning istedet for en 
omtrentlig og ukritisk eksegese. "Metode" signaliserer at en ville jobbe bevisst, grundig og 
med de rette verktøy. Tilfeldig og umetodisk skulle bibelarbeidet ikke være, fromme 
innskytelser og billige stikkordsforbindelser holder ikke for en seriøs bibeltolkning.  
 Ikke minst skulle bibeltolkningen frigjøres fra dogmatikkens rammer. Teksten skulle 
få komme til orde, også der hvor det måtte skape problemer i forhold til dogmatikken. Var det 
ikke nettopp det Luther hadde hevdet med sitt slagord "Skriften alene"? 
 Temperaturen i debatten har i perioder vært meget høy. På statlige universiteter slo de 
nye tankene raskere gjennom enn i kirkene. Ofte var (og er) det jevne kirkefolk skeptiske til 
sine mer "liberale" teologer. Striden førte til opprettelsen av en rekke nye kirkelige seminarer 
og presteskoler. Fremdeles er det slik at de fleste aktuelle bibelsyn grupperer seg ut fra 
hvordan en svarer på utfordringene fra den historisk-kritiske metode.  
 
3 Ulike aktuelle bibelsyn i norsk kristenliv 
Vi skal nå forsøke å gruppere ulike bibelsyn slik vi møter dem i norsk kristenliv. Slike 
inndelinger er alltid kontroversielle. Delvis skyldes det den forenkling som alltid ligger i 

                                                 
4 Se min artikkel Bøe 2003. 
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grupperinger. Men ikke minst skyldes det de merkelappene eller overskriftene en velger. Et 
raskt blikk på lignende oversiktsartikler som denne viser tydelig nok forskjellene, og som 
regel også ståstedene.5 
 
O.J. Jensen   
1. Fundamentalistisk 
2. Konservativt 
3. Bibeloppløsende (liberalt) skriftsyn 

E. Baasland: 
1. Fundamentalistisk  
2. Positivit bibelsyn  
3. Liberalt bibelsyn  
4. Postliberale bibelsyn  

Fra svensk hold: 
1. Fundamentalism 
2. Religiös hermeneutisk 
3. Humanistisk existeniell 
4. Allmän litterär 

E. Blennberger:  
1. Biblicism 
2. Kritisk biblicism 
3. Fundamentalism  
4. Diskursiv bibelsyn 

 
 
Vårt forslag til inndeling og merkelapper skiller seg litt fra de før nevnte, bl.a. ved at vi mener 
en bør bruke litt flere kategorier for å gjøre noenlunde rett mot mangfoldet. 
  
4  Et fundamentalistisk bibelsyn 
Et "fundament" er et grunnlag. En fundamentalist er en som fokuserer på hvilket grunnlag han 
har for sin tro. Som retning innen kristenheten oppstod fundamentalismen for drøyt hundre år 
siden i USA. Ulike grupper av konservative kristne var forskrekket over det de opplevde som 
utglidning i trosspørsmål. Ikke minst gjaldt dette spørsmålet om verdens opprinnelse, skapelse 
eller utvikling. Deres motsvar kom i form av en serie med fundamentale lærespørsmål de ville 
svare på direkte ut fra Bibelen. Deres første hovedpunkt gjaldt nettopp Bibelen.  
 Denne bevegelsen var ikke ment å bli til et kirkesamfunn, heller ikke noen egen 
organisasjon. Men den bidro sterkt til å knytte sammen ulike krefter innen mange forskjellige 
kirker, og snart vokste det frem mange nye konservative teologiske læresteder. Ikke minst var 
mange baptister og pinsevenner "fundamentalister", og særlig i "bibelbeltet" i Sørstatene stod 
de sterkt. 
 Sett fra et luthersk synspunkt kan en finne mye positivt i fundamentalismen, slik det 
fikk uttrykk i USA. Men en savner skjelningen mellom gammel og ny pakt, og mellom lov og 
evangelium. I iveren etter å ta vare på "en hel Bibel" ble GT og NT stilt omtrent på samme 
linje, og det kjennes fort ganske kunstig om noen vers fra Moseloven eller fra Ordspråkene 
skal veie likt med ord fra Bergprekenen eller Romerbrevet. En kan også lett finne eksempler 
på bruk av løsrevne bibelsitater. Dette siste kalles ofte for "biblisisme". 
 I vår tid brukes ordet "fundamentalist" på litt ulike måter. En "timeplan-
fundamentalist" er nøye med å komme igang presist til avtalt tid; en "Drillo-fundamentalist" 
ser enhver støttepasning som et tilbakeskritt, bokstavelig talt. Men mest brukes ordet om 
ekstremt militante og konservative muslimer, gjerne eldre herrer med sterke maktposisjoner. 
De sverger til de samme løsninger som generasjonene før har fulgt, og er lite sensistive for 
forandringer. Ikke sjelden går prinsipper foran hensynet til enkeltmennesker, og særlig 
kvinner gjøres maktesløse og umyndige.  
 Når så ordet "fundamentalist" klistres på kristne bevegelser i vårt eget land er det 
gjerne disse assosiasjonene fra islam som følger med på lasset. Da er det likesom ikke 
nødvendig å argumentere mer. Straks en hører ordet "fundamentalist" tror folk at de vet alt de 

                                                 
5 Jensen 1992: 26-47. Baasland 1995: 178-179. Hognestad 2001: 8-17. 
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trenger å vite om både tro, etikk, kvinnesyn og maktfordeling i en slik menighet. Kan 
journalisten vise bilder av en selvsikker herre på talerstolen og lettere henrykkede 
menighetslemmer i bønn, er bildet komplett. 
 Det sier seg selv at dette ikke er noe godt utgangspunkt for en seriøs kartlegging av 
teologiske posisjoner i forhold til bibelsynet. I Norge finner vi ikke mange med noe 
gjennomtenkt fundamentalistisk bibelsyn. I visse karismatiske pinsemenigheter kan en finne 
slike tilløp, men bildet kompliseres av den rollen profetiske åpenbaringer og visjoner ofte 
spiller i disse menighetene. Disse kan ofte veie tyngre enn sitater fra Bibelen. Mye av 
dispensasjonalismen, med sitt sterke fokus på de ulike tidshusholdningene og Israel, er 
fundamentalistisk i sitt bibelsyn.6 
 Mer tydelig fundamentalistiske i bibelsynet er adventister, Jehovas Vitner og andre 
nyere amerikansk-inspirerte grupper. Ut fra deres øvrige teologi er det ikke mye norske 
lutheranere synes de har til felles med slike grupper, men ingen skal undervurdere hvor mye 
seriøs forskning noen av deres bibellærere driver til bibelsk arkeologi, Bibelens grunnspråk, 
teksthistorie, eskjatologi og enkelte andre spørsmål. 
 Et fundamentalistisk bibelsyn legger stor vekt på at det er Gud som har inspirert 
Bibelen, helt ned i det enkelte ord. Der er ingen feil eller motsigelser i Bibelen, og enhver 
kristen bør daglig lese og studere Bibelen. Meningsmotstandere kan av og til innvende mot 
fundamentalistene at de gjør Bibelen til en fetisj, og at de har en nesten magisk holdning til 
bibellesning. Litt uhøytidlig sier en gjerne at fundamentlistene tror at selv skinnomslaget på 
deres bibler er ekte skinn eller at de tror gullsnittet er laget av ekte gull. 
 
5 Konservativt bibelsyn, negativt til historisk-kritisk metode 
"Konservativ" betyr språklig sett at en ønsker å ta vare på noe som er der fra før, og 
videreføre dette i en ny tid. Motsetningene kan enten være de liberale, som vil være fri i 
forhold til tradisjonene, eller de radikale, som ønsker å bryte grunnleggende med det 
bestående. 
 Kristne med et konservativt bibelsyn setter Bibelen høyt som norm for både tro og 
etikk. De understreker sterkt at Bibelen er Guds ord, at den er inspirert av Gud, og at den er 
klar, enhetlig og tilstrekkelig for alt en trenger å vite til frelse. De er tilbakeholdende med å se 
etter feil eller motsetninger i Bibelen, og vil så langt mulig harmonisere tilsynelatende 
motsetninger med henvisning til prinsippet om at "de uklare ord i Skriften skal tolkes i lys av 
de klare". 
 Samtidig er de enige i at Bibelen også har en menneskelig side, og at Gud brukte 
mennesker med ulik bakgrunn og personlighet til å formidle sitt ord. Dette er tydelig ut fra 
"forordet" i Lukas´ evangelium (Luk 1,1-4). Derfor bør vi studere Bibelen historisk. 
Samtidshistorie er med full rett kommet inn som en betydelig del av ethvert bibelfaglig 
studium. I en luthersk kontekst understreker en gjerne videre skjelningen mellom den gamle 
og den nye pakt, og mellom lov og evangelium. Slik får Bibelen noen tyngdepunkt, og ikke 
alle bibelvers blir stående på samme nivå. Noen teologer med et konservativt bibelsyn taler 
om "en fremadskridende åpenbaring", og mener da at Gud kun gradvis har åpenbart sitt 
budskap gjennom frelseshistorien. Slik kommer en til rette med at det kun er få steder i GT 
som taler klart om livet etter døden eller om frelserens stedfortredende soningsdød. 
 Teologer med et konservativt bibelsyn er også overbevist om at Bibelens ord forplikter 
oss i dogmatiske og etiske spørsmål i vår tid, for eksempel i spørsmål om prestetjeneste for 
kvinner eller homofilt samliv. Der andre peker på avstanden på 2000 år til Bibelens verden, 
understreker et konservativt bibelsyn at "Herren er i går og i dag den samme, ja til evig tid", 
Hebr 13,8, og det gjelder også hans ord. 

                                                 
6 Oskar Skarsaune gir en balansert presentasjon av dispensasjonalismen i Skarsaune 1999: 95-107. 
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 De fleste med et konservativt bibelsyn avviser den historisk-kritiske metode. Samtidig 
ønsker en verken å være uhistorisk, ukritisk eller umetodisk i sin bibeltolkning. En taler derfor 
heller om en "historisk-grammatisk", "åpenbarings-historisk" eller "frelseshistorisk" 
bibeltolkning. 
 I Norge kan vi regne store deler av bedehustradisjonen til det konservative bibelsyn, 
slik for eksempel Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet og en teolog som prof. Carl Fr. 
Wisløff er talsmenn for. Også mange prester, størstedelen av pinsebevegelsen i Norge og 
store deler av Misjonsforbundet kan regnes hit. Men det er vanskelig å trekke grensene 
tydelig mellom dette og det neste bibelsynet vi skal presentere, det moderat-konservative 
bibelsyn som åpner for bruken av historisk-kritisk metode. 
 
6  Et moderat-konservativt syn, åpent for historisk-kritisk forskning 
Blant konservative kristne er det mange som ønsker å fastholde både inspirasjonstanken og 
Bibelens autoritet, samtidig som de åpner for historisk-kritisk forskning. En åpner for at det 
nok kan være noen feil i Bibelen når det gjelder historiske og geografiske forhold, og at 
Bibelen gjenspeiler noe ulike verdensbilder. En understreker sterkt at Bibelen både har en 
guddommelig og en menneskelig side, og denne menneskelige faktoren gjenspeiler seg i de 
menneskelige karaktertrekk og begrensninger de bibelske forfatterne hadde. 
 Samtidig er talsmenn for et slikt bibelsyn overbevist om at Bibelen i alle viktige 
teologiske spørsmål har en noenlunde ensartet og tydelig lære. Ofte vises det til den 
apostoliske trosbekjennelse som en sammenfatning av disse hovedpunktene. Et klassisk 
bibelvers i denne sammenhengen er 2 Tim 3,16: "Den hele Skrift (eller "ethvert skrift") er 
innblåst/innåndet/inspirert av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til 
opptuktelse i rettferdighet".  
 Første del av verset bekrefter positivt Bibelens opphav i Gud. Men teologene er litt 
uenige om hvordan andre del av verset skal anvendes. Talsmenn for et moderat-konservativt 
bibelsyn forstår det gjerne slik: Skriften er nyttig og ufeilbarlig i spørsmål om frelsen. Det er 
til slikt den er "nyttig". Men Bibelen er ikke gitt oss som lærebok i historiske, geografiske og 
naturvitenskapelige spørsmål. I slike ting kan der forekomme feil. Disse spørsmålene ligger 
utenfor Skriftens "intensjonsområde", sier en gjerne.7 
 Fra mer konservativt og fra fundamentalistisk hold vil en innvende: Hvem er det som 
skal dømme om hva som er Skriftens "intensjonsområde"? Er det noe menneske som kan tilta 
seg den rollen å skulle sortere mellom rett og galt, menneskelig og guddommelig, 
forpliktende og uforpliktende? Og hva har resultatet vært av en slik tolkning og slik sondring? 
Har det ikke vært at teologene stadig har redusert omfanget av det guddommelig inspirerte og 
autoritative intensjonsområdet? Først begrenset en seg til spørsmål om frelsen, altså 
dogmatiske spørsmål. Slik falt naturvitenskapelige og historiske spørsmål utenfor. Siden 
forsvant både etikk og kirkeordningsspørsmål utenfor intensjonsområde. Hva står igjen? 
 Talsmenn for et moderat-konservativt bibelsyn innrømmer kanskje at sondringen fører 
med seg mange vanskelige avveininger. Men en kan på den andre siden ikke lukke øynene for 
spenninger og motsetninger i Bibelen som knapt kan kalles annet enn "feil", sier en gjerne. 
Noen går så langt som til å advare mot et "ufeilbarlighetsdogme" som hevder at der ikke kan 
være feil i Bibelen uten at inspirasjonstanken faller. En bør ikke legge hele sin tro i potten på 
en slik måte at den kan mistes om en kommer til at der virkelig er noen små og ganske 
ubetydelige feil i Bibelen, sier en. 
 Til dette svarer gjerne mer konservative teologer at Jesus selv har lært oss at "den som 
er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort", Luk 16,10. Hvordan kan vi stole på Bibelen i 
de evige saker, om vi ikke kan stole på den i de alminnelige og nære ting som gjelder vår 

                                                 
7 Ole Øystese argumenterer meget engasjert for denne tolkningen av verset i Øystese 1992: 17-21. 
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faktiske verden? Og har ikke Herren selv på det kraftigste advart oss mot å legge til eller 
trekke fra noe fra budskapet, 5 Mos 4,2 og Joh Åp 22,18-19? Har han ikke lovt at selv den 
minste tøddel av Skriften skal bestå like til hans gjenkomst, Matt 5,18?  
 I norsk sammenheng finner vi et moderat-konservativt bibelsyn med åpning for 
historisk-kritisk bibelforskning i store kretser av Den norske Kirke, ved Menighetsfakultetet, 
ved NLA, Misjonshøgskolen i Stavanger, i Normisjon og blant mange frikirkelige. Prinsipielt 
hører også Ole Hallesby til i denne gruppen, selv om han i praksis nesten utelukkende hadde 
front mot liberale og kritiske grupper når han kom inn på disse spørsmålene.  
 Mange vil mene at det de senere årene har skjedd en betydelig glidning i bibelsyn ved 
Menighetsfakultetet, i bispekollegiet og blant ledende prester og teologer bort fra det her 
nevnte bibelsyn over mot mer liberale og kritiske standpunkt. Dette har særlig sammenheng 
med synet på kontroversielle spørsmål som kvinnelige prester og homofili. Da flertallet i MFs 
professorråd i 1972 vedtok å si ja til kvinnelige prester, antydet mindretallet at dette skyldtes 
at et nytt bibelsyn hadde fått innpass.8 Når flertallet ved Menighetsfakultetet helt til da hadde 
sagt nei til kvinnelige prester (bl.a. i 1955), var ikke det bare på grunnlag av tolkningen av 
enkeltavsnitt i Bibelen, men også på grunnlag av bibelsynet. En kan frykte at apostlenes ord 
og formaninger ikke lenger skal anses som forpliktende, hevdet de. 
 I dagens debatt om homofili er det få teologer som vil mene at saken dreier seg om 
tolkningen av bibelvers. Også de fleste forkjemperne for homofiles rett til seksuell utfoldelse 
sier seg enig i at Bibelen avviser dette.9 Når de likevel mener at kirken i dag skal godta det, 
skyldes det at en ser på Bibelen på en annen måte enn før. Den er ikke lenger eneste norm, 
men skal trekkes inn sammen med andre normer som medisinsk fagkunnskap, psykologisk og 
psykososial innsikt, menneskers livshistorier med mer.10 Det er på et slikt grunnlag at mange 
har uttrykt stor uro knyttet til bibelsynet ved MF og i kirken ellers når disse saker drøftes. 
 
7  Et liberalt, historisk-kritisk bibelsyn 
Da den historisk-kritiske bibelforskningen slo inn for drøyt hundre år siden, skjedde det 
samtidig med at Darwins utviklingslære vant innpass. I teologien var dette tiden for den 
klassisk liberale teologi. "Liberal" betyr "fri, i denne sammenheng fri fra kirkelige og 
dogmatiske rammer som en følte hemmende i forhold til verdensbilde, naturvitenskap, kunst 
og etikk. "Moderne" ble et moteord, og mange hadde et optimistisk syn på "fremskrittet", 
gjerne omtalt i bestemt form entall.  
 Liberale teologer hadde gjerne et svært optimistisk syn på mennesket, en tenkte at vi 
egentlig på bunnen er gode. Mye avhenger av hvilken påvirkning vi utsettes for; om vi bare 
slipper knugende, tunge bånd i livet, og får utvikle fritt våre evner og anlegg, vil dette snart 
endre både enkeltmennesker og samfunnet, tenkte en. I denne frigjøringen fra fortiden ble 
gjerne både middelalderforestillinger og en hel del bibelske tanker avskrevet. Det gjaldt synet 
på Satan, fortapelsen, undrene og av og til også selve tanken på Jesu død som en 
stedfortredende soningsdød. Her ble ikke den historisk-kritiske metode bare brukt til å drøfte 
mulige historiske og geografiske feil, det handlet ofte om "høyere kritikk", eller sak-kritikk. 
 I sin klassiske utforming brøt mye av den liberale teologi sammen i Den første 
Verdenskrig (1914-1918). Den meningsløse nedslaktningen av hundretusener i den mest 

                                                 
8 Denne striden er godt presentert av Solli 1992: 62-65. 
9 Et eksempel på dette er prof. Halvor Moxnes, som sier "lastekatalogene i 1 Kor 6,9-11 og 1 Tim 1,9-11 er 
fordømmelser av stereotypier og kan ikke tjene som eksempler på forsvarlig kristen refleksjon over moralske 
spørsmål... Vi bør ikke forsøke å bortforklare eller mildne fordømmelsene hos Paulus, men heller spørre om vi 
tjener sannheten ved å videreføre dem idag." Moxnes 1995: 118. 
10 Dette er et hovedpunkt i striden rundt prof. Jan Olav Henriksen ved Menighetsfakultetet. Henriksen mener 
bestemt at han holder Bibelen frem som norm i sin etikk, men en rekke kritikere mener at han i hans mange 
bøker og artikler i saken likevel ikke gjør Bibelen til mer enn én av mange normer eller kilder for etikken. 
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"siviliserte" og kristnede del av verden viste folk den brutale virkelighet av uendelig ondskap 
dypt inne i hjertene. Likevel levde de fleste grunntankene i den liberale teologi videre, ikke 
minst i bibelforskningen, dog med litt andre uttrykk enn før. 
 I Norge førte brytningene til opprettelsen av Det teologiske Menighetsfakultetet (MF) 
i 1908. Dette ble opprettet i protest og som et alternativ til Det teologiske Fakultet (TF) ved 
Universitetet i Oslo. Selv om TF snart satt tilbake med et fåtall studenter, har deres innflytelse 
i kirken og i samfunnet vært stor hele tiden, ikke minst på grunn av gode kontakter med 
avisredaksjonene og i politikken. TF har også fostret flere internasjonalt anerkjente forskere, 
og TFs selvforståelse har alltid vært at de utgjør tyngdepunktet for teologi i Norge. 
 I dag er ikke "liberal teologi" noe moteord i Norge, likesom heller ikke 
"fundamentalist", "biblisist" eller "erstatningsteolog" er det. Det er knapt noen som vil bruke 
disse benevnelsene om seg selv. Likevel er det vanskelig å komme utenom dem. De som ofte 
kalles "liberale teologer" vil heller bruke andre ord om sine ståsteder, så som "fordomsfri", 
"åpen", fri forskning", "kulturåpen" eller "folkekirkelig". 
 I den grad dagens "liberale" teologer taler om Bibelen som en norm, forstår de det slik 
at det er Bibelens kjerne som er norm. Det kan være "den gyldne regel", Matt 7,12 eller 
nestekjærlighetsbudet (Matt 22,39). Ofte griper en gjerne til et uttrykk Luther brukte 
angående hvilke skrifter som skal høre med i kanon; Luther mente at kun de skriftene som 
"driver oss til Kristus" ("was Christum treibt") egentlig er kanoniske. Inge Lønning forstår 
denne tanken slik at vi bør tale om et "kanon i kanon", altså en forpliktende kjerne av Kristus-
utsagn til forskjell fra andre deler av Skriftens 66 bøker som har mindre eller ingenting å si 
om Kristus. Til dette kan en innvende at Kristus-budskapet ikke kan isoleres til bestemte vers 
i Skriften; det er et stort poeng i Luk 24,27 at Jesus ut fra "alle skriftene" viste Emmaus-
vandrerne at GT taler om Messias.  
 
8  Post-modernistiske bibelsyn11 
I årene etter 1968 har det vokst frem en rekke kritiske bevegelser, både i politikk, kunst, 
akademiske fag og i teologien. Ofte sammenfattes disse med begrepet "post-modernismen", 
som betyr at de alle kommer etter 1900-tallets store modernisme-retninger. Post-modernistene 
stiller seg kritisk til deler av naturvitsenskapens lukkede bilde av verden som en mekanisme 
vi kan utforske og forstå ut fra nøytrale metoder og redskaper. En tviler på om forskning noen 
gang kan bli nøytral, for ubevisst har vi med oss noen forutsetninger og kjepphester. En taler 
gjerne om grunnleggende paradigmer eller aksiomer.  
 I filosofi og språkvitenskapene hevder post-modernistene at der knapt finnes noen 
absolutte sannheter eller målestokker. Blant annet vil ordenes betydning ofte variere noe fra 
ett menneske til et annet. Og hvem har rett til å si at noen bruker språk eller grammatikk feil, 
så lenge de selv får gitt uttrykk for det de vil og blir forstått av dem de kommuniserer med? 
 Post-modernismen rommer mange høyst ulike grupper og bevegelser. Ofte regner en 
både feminister, miljø-bevegelsen, marxister, New Age og ulike tredje-verden bevegelser hit. 
I teologien har en bl.a. frigjøringsteologi, kontekstuell teologi (asiatisk, afrikansk, latin-
amerikansk m.m.),12 feministisk teologi og ulike miljø-grupperinger. 
 Om vi grovt forenklet skal angi noen kjennetegn ved deres bibelsyn kan vi kanskje 
begynne med det hovedsynspunktet at Bibelen ikke studeres for å finne én enhetlig lære eller 
et system der. En ønsker heller å lese enkelt-tekster eller skriftgrupper som kan berike oss 
gjennom bestemte perspektiver på livet. Det kan gjelde forholdet mellom rik og fattig, mann 
og kvinne, ulike etniske grupper, spørsmål om skam og ære eller inngrupper og utgrupper. 
Helt grunnleggende er perspektivet nedenfra, "Theologie von Unten", som tyskerne sier. Ofte 
                                                 
11 Jeg har forsøkt å presentere dette nærmere i artikkelen Bøe 2001.   
12 Baasland (Kristendom) 1995: 101-150. En bred analyse av ulike "kontekstuelle teologier" foreligger ved 
Bergmann 1997. 
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har man et sosial-antropologisk, psykologisk eller politisk perspektiv på bibelforskningen, der 
en ønsker å avsløre ulike maktgrupper. 
 Forventningene om å finne helhetssvar er borte. Heller ikke i Bibelen venter en å finne 
enhetlige svar eller perspektiver. Bibelforskningen har lenge skjelnet mellom synoptisk, 
johanneisk eller paulinsk bibelteologi. I moderne kritisk bibelforksning med et post-
modernistisk snitt spalter en gjerne opp langt mer; synoptisk bibelteologi skjelner for 
eksempel mellom synspunkter en finner hos Ur-Markus, Q-kilden, evangelistene Markus, 
Matteus og Lukas, for å ta dem i en mulig kronologisk rekkefølge. En er på denne måten 
opptatt av det særegne ved hver av dem. Slik er det ikke rart at en stiller seg skeptisk til 
slagord som "Bibelens klare ord" eller "Skriftens klare budskap". Slikt blir avvist som 
ukritisk, harmoniserende og kanskje slagordmessig manipulerende. 
 
9 Andre tilnærminger 
Det er mange gode grunner til å lese Bibelen. Rolv Wesenlund har mange ganger anbefalt 
bibellesning, bl.a. fordi det nærmest er umulig å løse kryssord uten en del bibelkunnskap! Her 
vil vi nevne en del andre tilnærmingsmåter eller perspektiver på bibellesning, - noen av disse 
kan berike bibelstudiene på mange ulike måter: 

Litterære tilnærminger. Innenfor språk- og litteraturvitenskap har det vokst frem en 
rekke nye metoder eller perspektiver de seneste årtiene, så som strukturalisme og narratologi. 
Ved siden av at Bibelen er et hellig skrift for millioner av mennesker, er den også en samling 
av skrifter av til dels meget høy litterær kvalitet. Derfor studeres Bibelen stadig oftere også av 
litteraturvitere, ofte under slagordet "Bible as literature". I Norge er særlig narrativ 
bibellesning i skuddet, ikke minst gjennom KRL-faget i skolen. 

Religionshistorisk tilnærming. De som studerer og sammenligner ulike religioner må 
med nødvendighet bruke mye tid på Bibelen. På ulike måter danner den utgangspunkt for 
både jødedom, kristendom, islam og en rekke mindre grupper. Det sammenlignende 
(komparative) perspektivet kan ofte støte dypt religiøse mennesker, dersom en plasseres i 
gruppe med helt andre kategorier. De fleste pinsevenner liker gjerne dårlig å sammenlignes 
med ekstatiske trollmenn, og overbeviste lutheranere liker sjelden å høre sitt dåpssyn omtalt 
som en magisk rite, som så sammenlignes med mysteriereligionenes innvielsesriter. KRL-
faget i skolen har ikke lite av et religionshistorisk perspektiv i seg, ved at bibeltekster stadig 
stilles sammen med tekster fra andre religioners hellige skrifter. 

Kulturhistorisk tilnærming. Uansett ståsted kan ingen nekte for at Bibelen på en unik 
måte har preget hele vår vestlige kultur. Det gjelder litteratur og annen kunst, språk, historie 
og samfunnsliv. Dette er en av grunnene til at for eksempel mange japanske 
universitetsstudenter må studere Bibelen der vi har våre forberedende prøver i filosofi. Mange 
anbefaler derfor også i Norge bibellesning for bedre å forstå oss selv. 

Virkningshistorisk tilnærming. Bibelen har altså påvirket kirke og kultur på de 
forskjelligste måter. En kan for eksempel studere hvordan fortellingen om Abraham som 
skulle ofre Isak er blitt forstått og videreformidlet i kunsten i en viss epoke, eller en kan 
studere tolkningene av Jobs bok i ulike filosofiske systemer. 

Ofte vil ulike bibeloversettelser gjenspeile ulike bibelsyn.13 I tillegg til prinsipper og 
valg av enkeltord for selve den oversatte tekst, er det særlig overskrifter, fotnoter og 
forklarende tillegg som kan vise hvilket syn en har på Bibelen. Dette ble ikke minst synlig i 
Norge da Det norske Bibelselskap i 1978 presenterte sin nye oversettelse. Mange så med 
mistro på oversettelsen, og ti år senere kom oversettelsen Norsk Bibel, som på mange måter 
ble forstått som en protestbibel basert på et mer konservativt bibelsyn.  
 

                                                 
13 Baasland (Bibeloversettelse) 1995: 125-142. 
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10  Et forpliktende bibelsyn 
Vi kunne lett ha fortsatt vår "reise" til ulike gruppers bruk, holdning og syn på Bibelen. Det er 
et omfattende emne vi har for oss. Det er lett å bli forvirret, og ende opp i en tilskuerholdning, 
også til ulike bibelsyn. Det er antagelig ikke hva vi ønsker, og jeg vil selv til slutt få løfte frem 
noen synspunkter som gjør meg til en overbevist bibelbruker. Det vil jeg gjøre i form av noe 
så umoderne som noen kjernepunkter fremført som trosstandpunkter: 

Bibelen er Gud sitt ord, Gud sitt budskap, inspirert av ham for å veilede oss. Bibelen 
er også menneskers ord, i den forstand at Gud brukte mennesker med sine evner og anlegg. 
Men kilden til både budskap og ordvalg er ikke å finne i de bibelske forfattere, men i Gud. 

Bibelen har en indre sammenheng og at den står frem med et helhetlig og samlet 
budskap. Vi skal ikke lukke øynene for vanskeligheter, spenninger eller tilsynelatende 
motsigelser i tekstene, men min erfaring er at Bibelen ved etterprøving viser seg å stå for et 
samlet og enhetlig budskap. 

Bibelen har en rød tråd som forteller om en frelseshistorie regissert av Gud selv. Det 
betyr at han ikke har åpenbart alt på en gang, men at budskapet gradvis åpenbares for Israel 
(GT) og apostlene/kirken (NT). Enkelt sagt kan det sammenlignes med et statsbudsjett som 
gradvis presenteres for offentligheten. Slik kan for eksempel Messias-profetiene i GT forstås 
omtrent som "planlagte budsjett-lekkasjer", for å bruke et dristig bilde. 

Bibelen forplikter oss til å tro, tenke, undervise og leve i samsvar med dens samlede 
budskap. Dette må ikke forstås biblisistisk eller løsrevet slik at hvert vers i Moseloven 
forplikter på samme måte som et bud eller formaning hentet fra den nye pakt. Det er Bibelen 
selv som lærer oss hva som hører den gamle pakt til, og hva som skal styre Guds folk i den 
nye pakt (f.eks. Hebr.br). Både Jesu undervisning og apostlenes skrifter er forpliktende for 
oss, med mindre tekstene selv sier at de gjelder spesielle situasjoner eller personer, som f.eks. 
1 Tim 5,23 og 1 Kor 7,12. 

Det som skal bestemme vårt bibelsyn er hva Bibelen sier om seg selv. Vi bør ikke ha 
noe annet syn på Bibelen enn det Jesus og apostlene hadde. Hundrevis av ganger lyder det "Så 
sier Herren: ..." og "... lyder ordet fra Herren". Profetene sier de hentet budskapet sitt fra 
"Herrens fortrolige råd", (Jer 23,18 og 22), og apostlene sier at det er Herren som har åpenbart 
for dem det de skulle bringe videre (Ef 3,3-5). Hele Skriften er inspirert (2 Tim 3,16), og 
profetene "talte drevet av Den Hellige Ånd", (2 Pet 1,21). 

Et slikt bibelsyn gir trygghet, både i møte med andre livssyn med radikal bibelkritikk 
og i andre teologiske kontroverser. Vi er priviligert som har en basis og en forankring. I 
tillegg til å ha en komplett og forståelig Bibel, har vi også løfter og erfaring for at Gud hjelper 
sitt folk til å forstå det som står gjennom Den Hellige Ånds veiledning, uten at dette skal 
brukes til å nedvurdere bibelordet slik det er gitt oss, ord for ord. Åndens hjelp er ikke minst 
nødvendig når vi skal anvende Guds ord i forkynnelse og undervisning.  
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Sodoma og “sodomi” 
 
En tekst, dens historie og virkningshistorie 
 
 
ved Egil Sjaastad 
 
Innledning 
Sodoma har gjennom hundreårene vært selve kroneksemplet på et liv og en kultur under Guds 
dom. Historien startet med at Gud registrerte et rop om det forferdelige syndelivet i Sodoma 
og Gomorra (1.Mos 18:20). Han vil nå stige ned og undersøke om forholdene er slik dette 
ropet fra byene ga inntrykk av. Dette betror han til Abraham. Abraham aner at resultatet kan 
bli en grufull dom. Hans brorsønn Lot lever der nede med sin familie. Så gjengir Bibelen en 
underlig samtale mellom Gud og Abraham. Abraham ber ydmykt og inderlig til Gud om å 
spare byen. Samtalen avsluttes med at Gud lover å spare byen hvis han finner ti rettferdige.  

Ikke lenge etterpå kom Guds utsendinger til Sodoma. De var engler- i skikkelse av to 
menn. De tok inn hos Lot. Lot viste dem stor gjestfrihet. Men utenfor troppet mennene i byen 
opp. De ville ha sex med gjestene. De ble brutale, og Gud sørget for at de ble forblindet. 
Resultatet ble at Gud lot en unik dom ramme Sodoma og Gomorra: Ild og svovel fra 
himmelen ødela byen. Lot og hans to døtre unnslapp. Men Lots hustru ble rammet da hun så 
seg tilbake.  

Det hele er rystende. Vi skal senere se at Jesus setter dommen over Sodomas 
ugudelighet på linje med dommen over Noa-generasjonens ugudelighet (syndfloden), se Matt 
10:15 og 11:23; Luk 17:26-37, jf. også Jes 1:10.  

Den eneste konkrete synden som selve teksten nevner, er Sodoma-mennenes krav om 
å ha sex med gjestene (homoseksuell omgang), og den aggresjon som de da viste. Mennene 
visste ikke at gjestene var engler. Sex mellom engler og mennesker er etter mange forskeres 
mening omtalt også i 1.Mos 6,1ff. Men likheten med den teksten er begrenset. Der gjaldt det 
sex mellom “mannlige” engler og kvinner. Her i Sodoma dreide det seg om  homoseksuell 
omgang under voldelige omstendigheter, men uten at det ble gjennomført. 
 
“O Vee! O Skam! O Nød!” 
Siden homoseksualitet er blitt betraktet som selve synden i synden i Sodoma, er 
homoseksuelle handlinger (uansett art og sammenheng) blitt kalt sodomi. Petter Dass skrev i 
sin gjennomgåelse av det 6. bud: 

Endeel seg og bemænger i Sodomiters Skam, 
De på sin kramboe hænger en ret forbandet kram. 
En deel og vel befugter sit eget syndig kiød. 
O hvilke Satans Frugter! O Vee! O Skam! O Nød!1 

Han avspeiler en tankegang og språkbruk som hadde vært brukt gjennom hundreår. 
 Et av de sterkeste oppgjør med homoseksualitet gjennom kirkehistorien er Book of 
Gomorrah fra 1000-tallet.2 Gomorrah var, som vi har nevnt, nabobyen til Sodoma, og ble 
rammet av den samme dommen. Forfatteren, Peter Damian, var munk og kirkeleder. Han 

                                                 
1 Dass, Petter, Dr. Morten Luthers lille Cathekismus, forfatted i bequemme Sange under føielige Melodier, fra 
gjennomgåelsen av det 6.bud, sitert etter en utgave utgitt i København, 1845. 
2 Damian, Peter, Book of Gomorrah, fra pave Leos tid (1048-1054) sendt paven fra Damians kloster i Fonte 
Avellana i Gubbio, sentral-Italia, oversatt til engelsk med en innledning av  Pierre J. Payer, Wilfrid Laurier 
University Press, Waterloo, Ontario, Canada 1982. 
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bodde periodevis i henholdsvis Frankrike, Tyskland og Italia. Det han registrerte, gjorde 
sterkt og negativt inntrykk på ham. Han følte seg drevet til handling. Han ville bidra til å 
reformere kirken på det moralske område. Denne boken er et klimaks i hans engasjement. 
Den er skrevet til pave Leo (1048-1054) og refererer mest til forhold i sentral-Italia hvor han 
på det tidspunkt var leder for et kloster. Hovedsaken for ham her er å ta opp et ømfintlige 
tema: Noen prester og munker driver med “sodomi”. De er smittet av Sodomas og Gomorras 
synder.  

Han konkretiserer med to forhold:  
a) at to prester bekjenner synd for hverandre etter at de hadde hatt sex sammen, og  
b) at prester har sex med menn i forbindelse med skriftemål.  

Nå vil han at paven skal stille seg bak et initiativ for å bedre forholdene. Det må innskjerpes 
at slike prester må avskjediges. Det er tydelig at Damian ønsker klarere presiseringer i det 
gjeldende regelverk.3 
 Han referer til ulike botsbøker. Slike bøker ble først skrevet i Irland på 600-tallet. De 
bøkene fikk en umåtelig innflytelse over den katolske skriftemålspraksisen i middelalderen. 
Disse bøkene gikk i detalj og gav kirken anledning til å stille folk nærgående spørsmål om 
seksuelle synder. Både disse bøkene så vel som  vedtak (codexer) fra ulike konsiler og paver 
var alle klart fordømmende til homoseksualitet i enhver form, Dette gjaldt naturligvis aller 
sterkest homoseksualitet blant geistligheten.4  Når Petter Dass kalte homoseksualitet “Satans 
Frugter”, samsvarer det godt med det som forutsettes i disse dokumentene. I samsvar med 
norsk-danske oversettelser av Bibelen, er homoseksualitet blitt kalt en “vederstyggelighet” – 
et begrep vi senere vil bruke for å gjengi den antiholdning som finnes i Bibelen og i historien. 
 Helt opp til 1970-årene var den offisielle kirkelige holdning i alle konfesjoner preget 
av en  tilsvarende tenkning om - og avvisning av - homoseksualitet. Sodomas synd – 
“sodomi” – er en synd som står under Guds dom. Gjennom tidene har kirken også levert 
premisser for den offentlige lovgivningen mot homoseksualitet.  
 Jeg hørte engang en predikant kalle San Francisco Amerikas Sodoma. Han hadde lest 
om de sterke homofile miljøne der borte. Språkbruken var preget av den tradisjonen vi her har 
beskrevet, og som vi nå skal se nærmere på  bakgrunnen for. 
 
Hva teksten sier. 
Hva var Sodomas synd?  

I flere tiår har fagtologer på enkelte hold prøvd å problematisere den tradisjonelle 
oppfatningen av denne teksten i 1.Mos 19. Flere har konkludert med at vi her ikke har å  gjøre 
med homoseksualitet i det hele tatt. Det er på sin plass å lytte med åpent sinn til 
argumentasjonen. Kirkens tradisjon er ikke noen åpenbaringskilde. 
 Bibellesere flest vil ikke alltid greie å følge debatten omkring enkeltbegreper fra 
grunnspråkene. I denne artikkelen vil vi likevel måtte ta opp til kort drøfting et par begreper 
fra grunnteksten. Det gjelder det hebraiske verbet jada. Det betyr normalt  kjenne. Men i GT 
er det minst 10 ganger brukt om seksuelt samliv. Vi taler da om fenomenet evfemisme. 
Evfemisme vil si å bruke et mer diskret ord for en sak enn det “gatespråket” ofte bruker. GTs 
omtale av seksualitet er overraskende åpen, men likevel brukes mange evfemismer. I 1.Mos 
4:1 finner vi jada for første gang i en seksuell kontekst. Der heter det at Adam kjente (jada) 
Eva, og hun ble med barn. (Evfemismen er forøvrig treffende: Å kjenne gir faktisk uttrykk for 
noe av poenget med det seksuelle samlivet – slik skapelsesberetningen i 1.Mos 1-2 framstiller 

                                                 
3 Det er interessant å jamføre hans argumentasjon med den vi finner i de handlingsplaner for hvordan håndtere 
seksuelle overgrep som mange kirker og organisasjoner nå har laget. 
4 Pave Gregor hadde tatt opp emnet, flere konsiler hadde berørt det, bl.a konsilene i Anchyra (314), Toledo 
(693), Paris (829), Trosly (909). 
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det: Et dypt og unikt personfellesskap (2:24) som uttrykk for den komplementaritet Adam 
opplevde da han så Eva (2:23)).  
 Det er dette ordet mennene i Sodoma bruker om det de ønsker. Vi vil kjenne disse to 
gjestene dine, Lot! Vi vil ha sex med dem.  

Noen benekter altså at ordet her spiller på sex. De ville bare “sjekke passet” deres, så å  
si.5 Udåden som Gud hadde hørt om, som han fikk bekreftet, og som førte til den uhyggelige 
dommen, måtte være det generelle overmotet som ondskapen deres avslørte i byen.  

Andre vektlegger at udåden deres (som de ikke fikk begått) besto av manglende 
gjestfrihet. Gjestene ble jo møtt av en brutal og ydmykende voldtekt, en “fallosaggresjon”.6 
Synden Gud registrerte, var ikke homoseksualiteten i seg selv. Den lå i den uverdige 
behandling av gjester som hadde kommet til byen.7  

Manglende gjestfrihet er svært negativt omtalt i Bibelen.8 Folket i landsbyene den 
gangen skulle gjøre alt godt mot reisende som tok inn i byen. De skulle gi dem mat, hjelpe 
dem og verne dem mot farer osv. Når Gud hadde sagt til Abraham at han ville komme ned for 
undersøke om folket var så ille som ropet fra byen skulle tilsi, ja, så fikk han til de grader 
erfare en ugjestmild behandling. For en mottagelse! For et uakseptabelt overmot! 
Homoseksualitet er altså ikke poenget, hevdes det. Den planlagte voldtektens poeng er ikke 
sex, men ydmykelse av gjester. 

Før vi imøtegår denne tolkningen, skal vi innrømme at den har et viktig poeng. Det 
skal ikke mye innlevelse for å forstå at gjester som opplever slik behandling, opplever 
ydmykelse.9 Det må ha vært tilfelle også i den tiden. Flere av de senere tekstene som refererer 
til Sodoma i GT, bruker begreper som vitner om dette. Både hovmodigheten og den ugjestfrie 
holdningen i Sodoma nevnes f.eks i Esek 16:49. Arroganse, opprør, hovmod, ubarmhjertighet, 
ondskap, korrupsjon, oppmuntring til onde gjerninger, falskhet, gudløshet – alt dette er 
“Sodoma-synder” som det advares mot  (Se følgende tekster som alle omhandler Sodoma: 
5.Mos 29:23; 1.Mos 13:10; 19:25-29; Jes 1:2-17; 3:8-9; Jer 23:14; 49:18; 50:40; 
Klagesangene 4:6; Am 4:11; Sef 2:9) 

Men legg merke til den manglende konkretisering i disse tekstene! Begrepene er 
generelle og forutsetter at den ondskap som omhandles, kom til uttrykk i handlinger. Hvilke 
handlinger? Det vi med sikkerhet vet, er knyttet til tekstens jada (19:5). De ville ha sex. Ordet 
kommer igjen i 19:8, tre vers senere, - da som et fortvilet gjensvar fra Lot. Han tilbyr dem å 
ha sex med sine to døtre.10 Det er ingen tvil: Lot må ha forstått deres ønske om jada som et 
ønske om  ha sex med dem. Egentlig avgjør denne reaksjonen fra Lot hele saken: Poenget 
deres var å ha sex med de to mennene. At dette ville blitt en voldtekt, er klart nok. Men de 

                                                 
5 Boswell, John, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, University of Chicago Press, Chicago, 1980, 
s 114. 
6 Se Countryman, L. William, Dirt, Grid and Sex: Sexual ethics in the New Testament and Their Implications for 
Today, Fortress, Philadephia, 1988 og Edwards, George, Gay/Lesbian Liberation: A Biblical Perspective, 
Pilgrim, New York, 1984. 
7 De Young gjør et stort nummer av at Sodomateksten står i en litterær kontekst der seksualitet er et hovedpoeng. 
For det ene er 1.Mos – i motsetning til det noen synes å tro, veldig opptatt av seksuelle synder. Dette livsområde 
er fundamentalt både for det enkelte menneske og for kulturen. For det andre har beretningen sin plass i en 
sammenheng der tre andre beretninger nettopp går på seksuell synd i relieff til Abraham og det kall han fikk til å 
være far for “et annerledes folk” (1.Mos 18:19). De Young, James B., Homosexuality, Kregel Publications, 
Grand Rapids, Michigan, s 38ff. 
8 Bailey D. Sherwin, Homosexuality and the Western Christian Traditon, Beacon, Boston 1982. 
Boswell, John, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, University of Chicago Press, Chicago 1980. 
9 Thomas E. Schmidt skriver at det er falsk dikotomi å skjelne mellom denne ugjestmilde holdningen og den 
homoseksulle synd i disse tekstene. Straight&Narrow? Compassion and Clarity in The Homosexual Debate, 
Intervarsity, Downers Grove, Ill., 1995, s 87-88. 
10 New Standard Revision skriver her at Lot sier om døtrene: “(They) have not known a man”. Den samme 
evfemisme som jada gir uttrykk for, finnes altså i det engelske språket! 



Budskap 2004 FMH 32 

(homo)seksuelle overtonene vektlegges i verbet. Den handlingen som mennene ville gjøre, 
skildres som aggressiv, brutal og unaturlig (dvs er uttrykk for unatur).11 

Mer usikkert er det om teksten i Job 31:31-32 henspiller på Sodomaepisoden. Der er 
situasjonen som omhandles, beslektet med 1.Mos 19. De seksuelle overtonene klinger kanskje 
med i v 31b og oversettelsen måtte i tilfelle omarbeides (bare vi kunne få  tilfredstilt oss med 
ham …).12 

Sodomaepisoden framstår som uttrykk for et liv i ondskap. At ondskapen i Sodoma 
kom til uttrykk også på mange andre måter, bekreftes av NT, og skal selvsagt ikke benektes. 
Ondskapen stilles i relieff til Abrahams (og senere Israels) liv med Gud. Esek 16 inneholder et 
langt avsnitt hvor Gud forkynner dom over Juda. Han sammenligner deres ondskap med 
Sodomas og Samarias ondskap. Sodoma beskrives her som en by full av hovmod og 
manglende omsorg. Men var det alt som kunne sies? Nei: Tre av begrepene som brukes i 
omtalen av Sodoma, relaterer seg til seksuell utukt (og religiøs utukt, d.e avgudsdyrkelse), 
spesielt toeba – vederstyggelighet. Det ordet brukes også i de tekstene i hellighetsloven i 
3.Mos som klart avviser gjensidig homoseksuell aktivitet (18:22 og 20:13). Esekiels bruk av 
ordet gav assosiasjoner til hellighetslovens oppgjør med homoseksualitet . Dette er tydelig 
også i Septuagina (LXX), den greske oversettelsen av GT fra ca 250 f.Kr. Den oversetter 
Esekielteksten med ord som ble brukt i hellighetsloven om homoseksualitet. I sin stolthet 
gjorde de avskyelige ting (16:49-50).  

Den sammenstillingen av homoseksualitet og hovmod som vi her aner, finnes også 
andre steder i Bibelen. Hovmodet er primært et hovmod i forhold til Gud som skaper. Det slår 
ut i avgudsdyrkelse og et forvendt kjønnsliv. I Rom 1:24ff er det et hovedpoeng.  Paulus’ 
beskrivelse av forholdet mellom avgudsdyrkelse og homoseksualitet, har sin parallell i 
3.Mos18 og 20.13 Vi kunne gjerne føye til at det har sin parallell i 1.Mos 19 (Sodomateksten). 
Hos Esekiel er det den teksten som ligger bak uttrykksmåten. 

Et spørsmål melder seg når vi leser Esek 16: Hvordan kan det være mulig at Gud kan 
si at Judas synder var verre enn Sodomas? Gud hadde jo reagert med en helt unik 
domshandling over Sodoma! Kunne det bli verre?  

Svaret må ligge i at Israel var Guds utvalgte folk. Med dem hadde Gud gjort en pakt. 
Han hadde helliget dem for seg. Når de nå viker av fra hans bud og trosser ham i hovmod, blir 
fallhøyden dess større.14  
 Et forhold til må nevnes fra GT. I Dom 19-20 skildres en episode som ligner på 1.Mos 
19. Utgangspunktet var også der noen menn som ønsket å ha sex med en mannlig gjest i et 
hus. Husets herre oppfatter dette som en grov og avskyelig handling. Det endte med at de 
voldtok en ung kvinne som var med denne gjesten, slik at hun døde. Teksten har klare 
likhetstrekk med 1.Mos 19, og verbet jada brukes (Dom 19:22). Ja, det kan virke som selve 
utformingen av teksten har skjedd etter mønster fra 1.Mos 19! Dette er igjen et eksempel på at 
Sodomaepisoden gjaldt homoseksuell voldtekt. For i Dom 19 er det hevet over tvil. 
Reaksjonen mot Benjamins stamme (som voldsmennene tilhørte) fra de andre stammene i 
Israel er enorm i forhold til samtidens reaksjonsmønster på krenkelser av ulike slag, se Dom 
20. Homoseksualitet må være forstått som en særdeles grov handling.15 

                                                 
11 Fields, Weston W., Sodom and Gomorrah, history and Motif in Biblical Narrative, Sheffield Academic Press, 
Mansion House, Sheffield, England, 1997, s 127. 
12 De Young s132. 
13 En hovedsak hos De Young, James B., Homosexuality, Kregel Publications, Grand Rapids Michigan 
14 Samme tankegang ligger bak Jesu ord om av Sodoma skal slippe lettere på dommens dag enn noen av de 
byene som forkastet ham (Matt 10:15). 
15 Det uttrykker da også mannens vert i 19:23f.  
Nissinen, Martti,  Homoeroticism in the biblical world, a Historical Perspective, Fortress Press, Minneapolis, 
1984, synes helt å overse det, s49ff. 
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 Dette er i og for seg ikke underlig. Israelsfolket hadde i hellighetsloven fått innskjerpet 
- med stort alvor - at de var kalt til å leve annerledes enn hedningene. En av konkretiseringene 
der gjelder nettopp homoseksualitet, 3.Mos 18:22 og 19:13. I de tekstene er det ikke rom for 
diskusjon.16 Ugjerningene det advares mot, vektlegger seksuell omgang med samme kjønn, 
altså homoseksualitet, som sådan. Israelsfolket skulle respektere den gudskapte 
tokjønnspolariteten.17 
 
Sodoma i mellomtestamentariske skrifter 
Med mellomtestamentariske skrifter, sikter vi for det ene til de såkalte apokryfe skrifter. De 
har i vår bibel ikke status som kanoniske skrifter. Men de er, som Luther uttrykte det, nyttige 
å lese.18 For det andre sikter vi til de psevdepigrafiske skrifter, skrifter som bl.a. utgir seg for å 
være skrevet av store menn fra GTs tid.19 I begge disse skriftgruppene finner vi flere avsnitt 
om Sodoma. Forfatterne bruker Sodoma-motivet for sine egne formål. Det farger også deres 
beskrivelser. Men tekstene viser likevel i stor grad hvordan de har tolket og forstått 1.Mos 19. 
  Først til to tekster i de apokryfe skriftene, Jesu Siraks sønns bok 16:8 og Salomos 
Visdom 19:13-14.  Disse tekstene vektlegger hovmodet og Sodomas mange synder med ord 
som skal treffe deres lesere hjemme. Ja, Sodomas befolkning beskrives som ugudelige og 
forvendt. I lys av 1.Mos 19 er det liten tvil om at begrepsbruken forfatterne bruker, henspiller 
på homoseksualitet (se især Ekkl 10:13-18 og 49:2). Forfatteren må ha lest 1.Mos 19 fra det 
ståsted som Esek 16:49f har gitt ham. Hovmod og vederstyggelighet er knyttet sammen.  

Salomos Visdom 14:26 nevner seksuelt rollebytte (eller seksuell forvirring) som 
typisk for et liv i avgudsdyrkelse. Om han ikke konkret nevner Sodoma der, gjør han det i et 
kapittel senere (19:13-17). Det viser at han har vært opptatt med fortellingen om Sodoma. 

I de psevdepigrafiske skrifter er det enda klarere bruk av Sodoma som motiv. Naftalis 
testamente taler om hedningenes lovløshet og det seksuelle rollebytte i Sodoma.20 I 3:4 uttales 
ønsket om at dere ikke må bli som Sodoma, som byttet om på naturens orden. Forfatteren 
sammenholder Sodoma med syndfloden (1.Mos 6-7). Bailey hevder at det er her – i Naftalis 
testamente - tanken om homoseksualitet som Sodomas hovedsynd, slo igjennom. Både i 
1.Mos 6:1-2 og 1.Mos 19:1ff gjelder det et møte mellom mennesker og engler. I den første 
teksten var det sex. Dette fører til at forfatteren av Naftalis testamente finner seksuelle 
overtoner også i 1.Mos 19. Og da var ikke veien lang til å gjøre homoseksualitet til hans 
hovedmotiv når Sodomas menn  anklages.21 Bailey prøver å argumentere for at ingen av de 
tidligere tekstene om Sodoma handler om homoseksualitet, ikke engang 1.Mos 19. Og 
begrepene  jada (kjenne) og toeba (vederstyggelighet) har ikke seksuelle overtoner, hevder 
han. For Bailey er hovmodighet og manglende gjestfrihet Sodomas synd. 

                                                 
16 Donald Wold understreker at syndene som er nevnt i 3.Mos 20:10ff synes å gjelde alle mennesker til alle tider 
(altså ha universell gyldighet). Incest ødelegger “the order of kinship”, homoseksualitet ødelegger “the order of 
genders”, bestialitet ødelegger “the order of species”.  Se Out of Order, Homosexuality in the Bible and the 
Ancient Near East, Baker, Grand Rapids 1988, s131. (Merk forøvrig at mann og kvinne omtales som mannlig og 
kvinnelig, akkurat som i skapelsesberetningen (1.Mos 1:26f) og hos Paulus i Rom 1. Vekten ligger på mann og 
kvinne som kjønnsvesen ut fra skapelsen, og hever seg dermed så å si over renhetsforskiftene.) 
17 Boswell, s100, se også et langt avsnitt hos Nissinen,  s 18-42, især s35 hvor han henviser til homoerotisk 
kjærlighet i en mesopotamsk tekst, idet den regner opp “en manns kjælighet til en kvinne”, “en kvinnes 
kjærlighet til en mann”, “en manns kjærlighet til en mann”.  
18De apokryfe skrifter består av 11 eller 14 bøker, avhengig av hvilke skrifter en regner med til denne kategorien. 
Trientkonsilet (1546) regnet med 11 av dem og satte dem omtrent på linje med de kanoniske bøkene.  
19 Forstavelsen psevd- betyr falsk, dette er altså skrifter som med urette utgir seg for å være skrevet av bibelske 
personer. 
20 Naftalis testamente er en del av De tolv patriarkers testamente. Forfatteren levde trolig på Johannes Hyrkanos’ 
tid like før år 100 f.Kr. 
21 Bailey s 12ff. 
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Men – og der ser Bailey selve “syndefallet” i tolkningshistorien: For Naftalis 
testamente var tydeligvis homoseksuell forening Sodomamennenes mål. “Naftali” taler om 
det grufulle i å bytte om på naturens orden! Og fra dette skriftet av ble det en etablert sannhet 
at Sodomas synd var homoseksualitet. Denne vrangforestilling avspeiles også i NT, hevder 
han. (Judas 7 og 2. Pet 2:6-10).Vi har ovenfor argumenert imot denne forståelsen. 

Også 2.Enoks bok 34:1-3 omtaler homoseksualitet (vederstyggelig utukt, venn med 
venn i anus). Her er trolig Sodoma i hans tanker siden skriftet refererer til Sodoma et annet 
sted (10:4-5). I den sistnevnte teksten er også pederasti (voksne menns seksuelle forhold til 
gutter) inne i bildet. 

Jubileerboken taler om at mennene i Sodoma besmittet seg selv og drev utukt i sitt 
kjød (16:5-9). Byen ble fordømt grunnet seksuelle synder, konkretisert bl.a. ved gjensidig 
korrupsjon ved sin utukt.22 
 
Septuagintas rolle23 
Vi tenker ikke umiddelbart at en bibeloversettelse også er en tolkning av teksten den 
oversetter. Septuaginta (LXX) sto overfor utfordringen å oversette verbet jada (kjenne) fra 
hebraisk til gresk både i 1.Mos 19:5 og 8 og Dom 19:22. Septuaginta velger et verb som i 
meningsinnhold er beslektet, og som kan oversettes med kjenne (ginoskein). Et sted brukes 
forstavelsen syn (ala det vi kjenner i forstavelsen “sam-“ (sammen med)). 

Etter en grundig ordstudie konkluderer De Young med at LXX klart har tolket det 
hebraiske verbet om seksuelle handlinger. I likhet med andre tekster der homoseksualitet 
omtales, underbygger LXX GTs definitive avvisning både av homoseksuell 
tempelprostitusjon og gjensidig homoseksuell omgang mellom voksne. Det gjelder især 
3.Mos 18:22 og 20:13 (som ligger utenfor vår undersøkelse). 

Sammenfattende kan vi si: Litteraturen fra mellomtestamentarisk tid bevitner sterkt 
den symbolske rolle Sodomateksten fikk spille når det gjelder ugudelighet. Det tydeligste 
eksempel på denne ugudeligheten fant de i omtalen av homoseksualitet. I motsetning til 
Bailey og andre, har vi funnet at homoseksualitet var en hovedsak ikke bare i sen 
mellomtestamentarisk litteratur. Motivet ligger der i selve teksten. Også i flere GT-tekster 
henspilles det på “sodomi” - “unaturlig utukt” - når Sodoma omtales. Tendensen i GT-
tekstene er klar og bekreftes av den mellomtestamentariske litteraturen. Når Gud på tross av 
Abrahams forbønn lot sin vrede over Sodoma og Gomorra få så unike følger, var 
gudsopprøret selve hovedgrunnen. Dette opprøret kom tydeligst til uttrykk gjennom et brutalt 
ønske om homoseksuell omgang – noe som de opplagt ikke var uten erfaring med den gangen 
de prøvde seg på Lots gjester. 

Det er grunn til å understreke at når GT-skriftene ofte ikke sier rett ut at det gjaldt 
homoseksualitet, kommer det delvis av tendensen til å bruke det vi har kalt evfemi. De 
beskrev saken med mildere og mer generelle formuleringer. Dette ser vi også hos apokryfene. 
Men etterhvert som påvirkningen fra gresk kultur begynte å gjøre seg gjeldende i Israel (tiden 
mellom 200 og 100 f.Kr.), må forfatterne bruke begreper som omtaler GTs absolutte 
avvisning av homoseksualitet mer direkte . (Naftalis testamente er det beste eksempel.) 

Vi vil nå undersøke om NT anvender teksten på tilsvarende måte. 
 
                                                 
22 Også Aristeasbrevet sier om et tilsvarende syndeliv: For de har ikke bare samleie med menn, de besmitter sine 
egne mødre og endatil døtre. Men vi har holdt oss unna slike synder. 
23 Septuaginta er den mest kjente førkristne greske oversettelsen av Det gamle testamente. Den er fra det tredje 
og andre århundre f.Kr. Oversettelsen ble ferdigstilt i denne rekkefølgen: Loven, profetene og Skriftene. Den er 
bevitnet fullført i forordet til Jesu Siraks sønns bok fra 132 f.Kr. Mange av GT-sitatene i NT er fra Septuaginta. 
Septuaginta – “de 70’s” – forkortes gjerne med tallet LXX (70), etter en tradisjon om at det var 72 lærde i 
Alexandria som sto bak dette oversettelsesarbeidet og gjennomførte det på 72 dager!  
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Sodoma i Jesu forkynnelse 
Jesus og forfatterne av NT var alle – med unntak av Lukas – jøder. De hentet sine begreper og 
sin terminologi fra Det gamle testamente. Vanligvis gjengir de NT-lige forfatterne 
Septuagintaversjonen. Jesus og apostlene griper stadig tilbake til GTs seksualetikk. Noen har 
ment at Jesus aldri uttalte seg om homoseksualitet. Dette brukes så for å forsvare nye 
holdninger. For det er jo Jesus vi må holde oss til, ikke apostlene. Dette avslører en uholdbar 
nedskrivning av apostlenes autororitet. Jesus ga selv apostlene deres autoritet. Den var ikke 
noe de hadde tiltatt seg. Det var Jesus som hadde sagt at deres lære var hans lære, jfr. Joh 
16:13 o.a.st.24  

Dessuten er det ikke sant at Jesus må ha vært tolerant overfor homoseksualitet. Vi kan 
vite noe om Jesu holdning til homoseksualitet bare ved det faktum at han anvender teksten om 
Sodoma i sin botsforkynnelse. Se Matt 10:15; 11:23 og Luk 17:26-37. Jesus nevner Sodoma ti 
ganger i evangeliene. Det ville være utenkelig at ikke tilhørerne fikk assosiasjoner til 
“sodomi” når de hørte ham. De kjente både GT og de tradisjonene om Sodoma som ble 
avspeilet i den mellomtestamentariske litteraturen. Vi kan gjerne også henvise til den absolutt 
avvisende holdningen til homoseksualitet som vi finner hos jøden Filon fra Alexandria (13 f 
Kr – ca 50 e Kr). Når han beskriver Abrahams livshistorie, har han en sterk (og overdreven?) 
skildring av homoseksualiteten i Sodoma. De kastet naturens lov fra sine nakker og gav seg 
til å  drikke sterk likør og noe mat og henga seg til forbudte former for samleie … Så omtaler 
han hvordan menn spilte rollen som kvinner (underforstått i samleiet). I forbindelse med 
Sodoma forteller han at også grekerne og barbarerne hengir seg til tilsvarende unaturlig og 
forbudt sex. 25 Tilsvarende tekster finnes hos den jødiske historikeren Josefus (37/38  – ca 100 
e.Kr) og i jødedommens Mishna.26  

Jesus sammenstilte dommen over Sodoma med syndfloden. En gang sa han de 
inntrykksfulle ordene: Kom Lots hustru ihu! Han så i Sodoma en lekse for alle senere 
generasjoner. De synder som Sodomas befolkning lå under for, kvalifiserte dem for en dom 
på linje med syndfloden. GT sier jo at deres synd var overmåte stor, (1.Mos 13:13; 18:20). 
Det opprør mot Gud som kom til uttrykk i arroganse, selvopptatt materialisme og 
vederstyggelige gjerninger (deres ønske om sex med Lots gjester) var uuttalt stoff som lå i 
luften når Jesus talte. Sammen med hans tale til fariseerne om forståelsen av 1.Mos 1-2 og 
ekteskapet (Matt 19:1-12), skulle dette være klart nok: Jesus var absolutt avvisende til 
homoseksuelle forbindelser.  
 Ja, Jesus radikaliserer Moselovens seksualetikk. Han taler om at synd og urenhet 
kommer fra menneskets indre, og at utukt kan øves allerede i hjertet  (Matt 5:28f). Han dømte 
altså utukt strengere enn jødene i samtiden! Og Jesus var strengere enn samtidens fariseere 
når det gjaldt skilsmisse og gjengifte. Nå var jødene på Jesu tid sterkt avvisende til 
homoseksualitet. Siden Jesus altså både radikaliserer Moselovens seksualetikk og er strengere 
enn jødene i forbindelse med skilsmisse og gjengifte, skulle det være helt umulig å tenke seg 
at han hadde mildere holdninger enn dem i spørsmålet om homoseksualitet.  

Konklusjonen må derimot bli at Jesus knyttet det seksuelle samliv utelukkende til 
ekteskapet mellom mann og kvinne. Vi kan gjerne utdype hans lære på følgende måte: Han ga 
seksualiteten den plass den var tenkt å ha helt fra skapelsen, som uttrykk for 
 
a) at de to kjønnene er skapt komplementære. Denne komplementaritet skal de leve ut i det 
offentlige ekteskap mellom en mann og en kvinne. Det er de to som skal være ett kjød (samliv 
i vid forstand, inkl. det seksuelle, se Matt 19:4).  
                                                 
24 Se argumentasjon i undertegnedes artikkel om apostolatet i Budskap 2001, Årsskrift for Fjellhaug 
Misjonshøgskole, 2001, s7-17. 
25 Jøden Filon, i Om Abrahams liv, gjengitt hos De Young s 265. 
26 En skriftsamling fra ca 200 e.Kr hvor muntlige tradisjoner innen jødedommen er samlet. 
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b) at neste generasjon skal ha sitt utspring og sin oppvekst knyttet til denne relasjonen.  
 
Når han anvendte Sodomateksten, var hans poeng å forkynne dommen over vantroen hos dem 
som avviste ham og hans forkynnelse. Men gjennom å anvende denne teksten, gav han 
indirekte sin tilslutning til jødedommens holdning til homoseksualitet. 
 Å framstille Jesus som praktiserende homofil er like uhistorisk som å hevde at han 
hadde et erotisk forhold til Maria Magdalena. De som snakker slik, provoserer trolig med 
hensikt. Hvis ikke, får vi fastslå at de ikke er kommet på innersiden av Jesu budskap, f.eks når 
han omtaler Sodomas synder. De driver historieforfalskning. 
 
Sodoma i NTs øvrige skrifter 
Vi finner Sodoma nevnt i Rom 9:29 – i et sitat fra Jesaja 1:9 etter LXX. Også lastekatalogene 
i NT har en språkbruk som avspeiler kontakt med den språkbruk LXX anvender om Sodoma 
og om homofili. Men en studie av lastekatalogene ligger utenfor vårt tema. 

Det er først i de to beslektede skriftene 2.Peters brev og Judas brev at 
Sodomaepisoden virkelig spiller en stor rolle. I 2.Pet 2:6-10 omtales Sodoma og Gomorra 
som et avskrekkende eksempel på gudløshet. De som i urent begjær jager etter sanselig 
nytelse spiller på 1.Mos 19:5.  Flere av begrepene i 2.Pet henspiller på seksuell synd og finnes 
i LXXs oversettelse av Sodomatekstene. Det var i GT apostlene hentet det meste av sin 
begrepsbruk og sine metaforer. Det gjelder også de treffende formuleringene ugudelig, lovløs, 
lettsindig, hemningsløs, urent begjær, sanselig nytelse, forakter myndighet. Med lovløs menes 
de som ødelegger naturens lov og samvittigheten. Judas 7 sier det rett ut: De levde i utukt og 
unaturlig kjønnslyst og ligger der som eksempel på den evige ilds straffedom. 

Disse to tekstene er et tilleggsargument når det gjelder Jesu forståelse av 
homoseksualitet. Forfatteren av Judas brev var Jesu bror. Forfatteren av 2.Peters brev var 
Simon Peter, Jesu nære disippel og venn. De ville ikke ha skrevet slik hvis Jesus hadde gitt 
noe som helst inntrykk av en mildere måte å tenke på om homoseksualitet. (Vi forutsetter 
forøvrig at NT har en indre læremessig enhet, så disse to skriftenes holdning ville uansett ikke 
ha vært i konflikt med Jesus.) 
 I Åp brukes Sodoma symbolsk for å understreke grusomhetene som skal ramme 
endetidens hovedstad (11:8). 
 Som vi så, finnes det teologer som avsvekker verdien av disse tekstene ved å si  

a) at de avspeiler de psevdepigrafiske skriftenes anvendelse av Sodomateksten, og  
b) at de hører til i periferien av kanon.  

Imot dette kan to ting sies:  
For det første: Om et NT-skrift avspeiler formuleringer, eller til og med siterer med 
tilslutning, et mellomtestamentarisk skrift, gjør ikke det skriftets autoritet plutselig mindre! 
Guds ord er kommet til oss i en prossess gjennom en lang og spennende historie – og i 
samspill med denne historien.  
For det andre: Argumentene mot at Judas brev, 2.Pet brev og Åp var apostoliske skrifter eller 
skrifter av aposteldisipler med apostolisk autoritet, har hverken i oldkirken eller i nyere tid 
vist overbevisende gjennomslagskraft. 
  
Sodoma hos kirkefedrene og i lovgivningen  
Omtalen av homoseksualitet hos kirkefedrene er - ikke uventet - udelt negative. Teksten om 
Sodoma i 1.Mos 19 og bruken av den gjennom GT og i mellomtestamentarisk tid er en av de 
klareste grunnene til kirkefedrenes holdning. Vi kan gjerne tale om Sodomatekstens 
virkningshistorie. Noen eksempler: 

Johannes Chrysostomos (344-407) sammenligner ilden over Sodoma med helvetets 
ild. Betrakt hvor stor den synden er som forårsaket at helvetet ble åpenbart før tiden! sier han 
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i sin omfattende gjennomgåelse av Rom 1:26-27.27 Tanken er at Sodoma på en måte opplevde 
helvetet. Synden han sikter til er at både menn og kvinner begge vanæret naturen.28  

Augustin (354-430) er kanskje aller mest kjent for sine “Bekjennelser”.  Når han 
skriver om den guddommelige lov som er i pakt med naturen, refererer han tydelig til 
homoseksualitet. Derfor må en alle steder og til alle tider ta avstand fra slike synder mot 
naturen som folk i Sodoma gjorde, og straffe dem. Hvilke folk det enn var som gjorde den 
synden, måtte de alle stå til rette for den samme forbrytelsen etter Guds lov. For menneskene 
er ikke skapt til å misbruke hverandre på den måten. Selve det samfunn vi skal ha med Gud, 
blir brutt når vi tilsøler naturen som han har skapt, med perverse lyster.29 Igjen et eksempel 
på hvor sterkt teksten om Sodoma har vært med på begrunne, aktualisere og tydeliggjøre en 
teologisk grunnholdning til homoseksualitet.  

Endel av de andre kirkefedrene synes ikke å dvele ved temaet “sodomi” i forbindelse 
med Sodomateksten. Det gjelder f.eks Origenes og Ambrosius. Men dette er naturligvis ikke 
noe argument for at de er uenige med Augustin eller Chrysostomos. 
 Til slutt nærmer vi oss i tid de kodekser som Damian henviste til i sin bok til pave Leo 
ca 1050.30 Da Justinian (483-565) inntok tronen i Rom i 527, fant han at riket hadde behov for 
en koordinering av lovverket. Han fikk ti eksperter på jus til samordne eksisterende lover i 
ulike deler av riket og lage ett felles lovverk. Dette ble så konkretisert av en ny kommisjon og 
fullført i 534. (Den justinianske kodex). Her er det tydelig tale. Homoseksuelle handlinger 
betraktes ikke bare som synd. De blir som i GT kriminalisert via lovverket. Homoseksualitet 
hadde vært tillatt både i den gamle greske og senere den romerske kulturen.31 Noen former for 
homoseksuell praksis har derfor periodevis vært lovregulert, noen ganger under trussel om 
dødsstraff. Likevel: Stort sett var det slik at det hedenskapet som Israel av Gud ble kalt til å 
avgrense seg ifra, aksepterte homoseksualitet.32 Den er en av de syndene som hellighetsloven 
klart avviser, en vederstyggelighet for Herren (3.Mos 18:22 og 20). Israel skulle leve 
annerledes enn de andre folkene. 
 Men nå, etter at keiser Konstantin gjorde kristendommen til en privilegert religion, har 
den kristne kirke begynt å sette sitt preg det politiske liv. Nå var det mulig å innføre lover som 
klart forbyr homoseksuell samhandling mellom mennesker. Det som Gud avviste som synd 
og med lov forbød i Israel i den gamle pakt, det kunne nå forbys med lov i hele Romerriket   

For av det vi lærer i De hellige skrifter, vet vi at Gud felte en rettferdig dom over dem 
som levde i Sodoma – på grunnlag av denne galskapens samleiepraksis, slik at dette landet til 
denne dag brenner med uslokkelig ild. Ved dette belærer Gud oss så vi ved lovgivning må 
avvise en slik forferdelig skjebne. Igjen, vi vet hva den velsignede apostel sier om slike ting, 
og hvilke lover som staten bør innføre.33 
 
Oppsummering og refleksjon 
Vi har nå sett på den teksten som sterkest er blitt assosiert med homoseksualitet gjennom 
tidene. Vi har sett hvordan GT, mellomtestamentarisk litteratur og NT henter motiver fra 
denne teksten og tolker den som en klar avvisning av aktiv homoseksualitet. Dette skjedde i 
en kulturkrets der homoseksualitet var utbredt. Å praktisere homoseksualitet kan ikke forenes 
                                                 
27 Fra hans gjennomgåelse av Brevet til romerne, Homilie IV, Rom 1:26-27. 
28 Gjengitt og oversatt etter De Young s 271. 
29 Augustin, Jeg bekjenner, J.W.Eides forlag, Bergen 1950, s 83. (Etter oversettelse av Oddmund Hjelde) 
30 Se fotnote nr.4. 
31 Se fra beskrivelsen av rettsprosedyren mot Thimarkos i Aten år 346 f.Kr, gjengitt i Dover, K.J., Greek 
homosexuality, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1978, s 23ff.  Og mot slutten av sitt liv 
aner også Platon at det bør settes begrensninger, selv om han priser homoerotikken når den foregår i verdige 
former. 
32 Se fyldige redegjørelser hos Nissinen. 
33 Fra Codex repetitiae praelectionis, populært kalt Den justinianske kodex, Novella 77, se De Young s 273. 
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med et hellig liv. Slik praksis står derimot under Guds dom – og hører med til selve sentrum 
av det gudsopprør som førte til den uhyggelige dommen over Sodoma og Gomorra. Denne 
domshandlingen satte sine spor ikke bare i jødedommen, men også i Jesu og apostlenes 
forkynnelse. Den ble videre i kirkehistorien kroneksemplet på hvilken holdning Gud har til 
“synd mot naturen”. 

Dermed har vi nevnt et begrep som i likhet med teksten om Sodoma og Gomorra bør 
vies enda mer oppmerksomhet i debatten. I den forbindelse hører også spørsmålet om ekte 
homofili eller konstitusjonell homofili med. Noen hevder at det ligger fullstendig utenfor den 
horisonten vi her har forsøkt å se homoseksualiteten under. Som leseren vil merke, er jeg 
uenig i det. Selv om ikke vold er et element i den homoseksuelle praksis blant såkalt 
konstitusjonelt homofile, er bibeltekstenes hovedsynspunkt at mennene i Sodoma var drevet 
av lyst til noe (og praktiserte noe) som er i rak motstrid med Guds vilje for seksualiteten – slik 
den direkte er uttalt i hellighetsloven (3.Mos 18:22 og 20:13) og hos Paulus (Rom 1:26f; 
1.Kor 6;9). Men siden det vi her nevnte, er et grunnspørsmål i dagens debatt, burde også det 
vies enda større oppmerksomhet.  

I de første hundreårene av sin historie hadde kirken generelt en forholdsvis negativ 
holdning til seksualitet. Munkeidealet ble framtredende. Det gav folk inntrykk av at 
seksualitet bare er en dyd av nødvendighet for at slekten skal føres videre. Dette strider mot 
den glade bekreftelse av seksualitetens betydning som ligger i skapelsesberetningens 
komplementaritets-tenkning. Vi finner denne bekreftelsen ikke bare hos Jesus (Matt 19:1ff 
o.a.st.), men også hos Paulus (1.Tim 4:3-5; Ef 5:23ff.). 

Teksten om Sodoma og tilsvarende avvisende tekster om homoseksualitet i Bibelen, er 
nettopp ment å styrke respekten for og gleden ved ekteskapet - inkludert det seksuelle 
samlivet. Hvorvidt kirken gjennom sin forkynnelse og veiledning har maktet  å få fram dette, 
kan diskuteres.  

Bibelen kan også gi hjelp og perspektiv over deres liv som ikke får oppleve dette 
komplementaritetsforholdet. Det kan gjelde mennesker som er klart heterofile i sin 
driftsorientering, og det kan gjelde mennesker med en driftsorientering som er mer labil, eller 
som klart oppleves homofil. For noen er dette en livssmerte, en utfordring for kirkens 
sjelesorg.  

Når hellighetsloven i GT (3.Mos 18-20) behandler seksuelle forbindelser mellom to av 
samme kjønn, gjør den det uavhengig av renhetsforskriftene. Disse tekstene har dermed et 
mer universelt preg enn mange av de andre lovene. Tanken om at  kirken bør fremme en 
kriminalisering av all homoseksuell praksis, slik det skjedde bl.a. ved den justinianske kodex, 
er likevel svært problematisk.  Å overføre enkelttrekk ved lovverket i Israel i GTs tid til andre 
nasjoner, er ikke uten videre et nytestamentlig ideal, selv om Paulus i 1.Tim 1:8-11 indirekte 
berører samfunnslovgivningen.  

Uansett: Forholdet mann/kvinne bør i noen grad lovreguleres i et samfunn, det viser 
historien. Dette poenget  kan ikke være uvesentlig for kirkens rolle i samfunnsdebatten. Det 
burde forøvrig være en viktig oppgave for teologien å bestemme nærmere GTs rolle i 
individual- og sosialetikken.34 

For en kristen er det avgjørende at homoseksuell praksis er synd. Samtidig er alt 
gudsopprør synd. I følge flere av tekstene vi har lest, var det mer enn homoseksuell praksis 
som lå i Sodomas ugudelighet. Jesu kom til verden for å frelse syndere av alle slag. I 
evangeliet forkynnes tilgivelse for fall – til enhver som omvender seg - uansett hvilken synd 
en sliter med. I evangeliet er det også kraft til oppreisning og et nytt liv såvel for dem som 

                                                 
34 Se forøvrig De Young s261f. 
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sliter med sin driftsorientering som for dem som kjemper med andre tendenser eller fristelser 
en vet at en ikke skal leve ut.35 
 

                                                 
35 Undertegnede vil i forbindelse med slike “indre kors” eller eksistensielle livsproblemer gjerne anbefale Olav 
Valen-Sendstads bok, Tornen i kjødet, sist utgitt i Olav Valen-Sendstads samlede verker, bind  1, E.A.C Eikenes 
forlag, Stavanger, 1998. 
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”For din store trufaste kjærleik skuld”: 
 
Salme 5, ei bøn ankra i korleis Gud er 
 
 
ved Ingvar Fløysvik 
 
I arbeidet mitt med denne salmen vil eg leggja vekt på at oppbygning og innhald er ein 
einskap. Først gjev eg ei omsetjing med noter til teksten. Deretter går eg inn på litt allment om 
sjanger, bakgrunn o.l. Etter dette ser eg på salmen si oppbygning, før eg kjem til sjølve 
tolkinga. Når eg tolkar salmen, vil eg prøva å fylgja tankelinja frå verselinje til verselinje og 
tolka salmen i ramma av den stanzaiske strukturen.1 Likeins vil eg prøva å sjå kva funksjon 
dei ulike delane av salmen har. Sjølv om salmar ofte inneheld mykje tradisjonelt materiale, er 
likevel kvar salme eit nytt og eineståande verk.2  
 
1. Tekst 
Til korleiaren, med fløytespel, ein salme av David.3 
 
2. Vend øyra til orda mine, JHWH,     3–3-84 
Legg merke til sukket mitt,      2–2-5 
3. Lyd til lyden av bergingsropet mitt,    3–3-7 
min konge og min Gud,      2–2-5 
for til deg bed eg.       2–3-7 
4. JHWH, om morgonen høyrer du røysta mi,   4–4–8(7) 
om morgonen legg eg fram for deg og speidar.   3–4–9(8) 19–21–49(47) 
 
5. For du er ikkje ein Gud som har hugnad i urett,   5–6–9(8) 
den vonde får ikkje halda til hjå deg.     3–3-6 
6. hovmodige får ikkje stella seg fram for augo dine,  5–5–14(13) 
du hatar alle ugjerningsmenn.     3–4–9(8) 
7. Du gjer ende på dei som talar lygn,    3–3-8 
den som fer med drap og svik, har JHWH avsky for.  4–5–11 23–26–57(54) 
 
8. Men eg, for din store trufaste kjærleik skuld kjem eg til ditt hus, 5–5-13 
eg tilbed vend mot ditt heilage tempel med age for deg.  3–5-14 
9. JHWH, før meg i di rettferd,     3–3-10 
på grunn av motstandarane mine,     2–2-6(5) 
gjer vegen din jamn framfor meg!     3–3–8 16–18–51(50) 
 
10. For det finst ikkje pålitande i munnen deira,   4–4-8 
deira indre er øyding,       2–2-4 
ei opa grav er strupen deira,      2–3-7(6) 
                                                 
1 Sjå Weiss 1971: 88-112; Alter 1985: 27-61; Raabe 1990: 183-186; Fløysvik 1997: 21-23. 
2 Mowinckel 1962: 2: 126-143. 
3 Omsetjinga eg presenter her, er mi eiga. 
4 Tala refererer til den hebraiske teksten. Frå venstre mot høgre gjev dei talet på stavingar med hovudtrykk etter 
den massoretiske teiknsetjinga i BHS, talet på ord, talet på stavingar. I talet på stavingar har eg ikkje teke med 
samansett sjewa når det står i staden for stille sjewa, og heller ikkje for-patach. I parantes har eg sett dei tala ein 
får om ein reknar segolat i eintal for ei staving. 
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tunga si gjer dei glatt.       2–2-6 
11. Døm dei skuldige, Gud,      2–2–6   
Gjev dei må falla for meinrådene sine!    2–2-9 
For deira mange brot skuld driv dei bort,    3–3-9 
for dei har gjort opprør mot deg.     2–3– 4 19–21–52(53) 
 
12. Men lat alle som tek si tilflukt til deg, gle seg,   3–4-8 
lat dei ropa med fryd for alltid,     2–2-7 
gjev du dei ly,        2–2-6 
og lat dei jubla for di skuld, dei som elskar ditt namn!  4–4-12 
13. For du velsignar den rettferdige, JHWH    4–5-10 
du omgjev han med glede som med eit langskjold    3–3–9 18–20-52 
 
2. Noter til teksten 
Vers 1: ”med fløyter” – el hannechilot.5 Meininga er uviss. Den tradisjonelle omsetjinga 
”med fløyter” føreset at ordet er i slekt med chalil - fløyte (1 Sam 10:5; Jes 5:12; 30:29).6 
LXX har hyper tes kleronomouses og har tydeleg avleidd ordet frå rota n.ch.l. – ”ta/få i eige”.7 
 
Vers 2: ”sukk” – hagig. Dette ordet er brukt berre to gonger i heile GT (39:4). BDB : 
kviskring, grunning. HALOT: sukk.8 I vårt vers må ordet målbera ei (høyrleg eller stille) 
ytring, som då Gud vert beden om å leggje merke til, skjøna. Samstundes tyder verbet på at 
det er noko anna enn ”orda mine”. I Salme 39 står ordet klart i motsetning til tale. På begge 
stader ville det høva med ein klage som ikkje når lippene. Men stønn, sukk ol. kunne òg 
passa.9 
 
Vers 4: ”JHWH”. LXX tek Guds-namnet med vers 3. Då vil begge linjene i vers 4 ta til med 
boqer – ”om morgonen”.10 Hans-Joachim Kraus vil i staden stryka ”JHWH”.11 Men for det 
første er hebraiske verselinjer i det heile så ujamne at dei fleste har gått bort frå å endra 
teksten for å få dei jamnlange. Dessutan kan det godt henda at det siste ordet i den andre linja, 
weatsappe(h), er meint å balansera ”JHWH”. Slik verset står, er begge linjene like lange. 

”Eg legg fram for deg” – e’erok-leka. Verbet tyder ordna, leggja til rette, setja i stand.12 
Med ulike objekt kan det brukast om fylking til krig (Dom 20:22; 1 Sam 17:8), setja i stand 
lampar (2 Mos 27:21; 3 Mos 24:3-4), dekka eit bord (Jes 21:5; Ord 9:2), leggja fram ei sak 
(Job 13:18; 23:4) osb. Det vert òg brukt nokre få gonger om å leggja til rette veden på altaret 
(1 Mos 22:9; 1 Kong 18:33) og om å leggja offeret til rette oppå veden (3 Mos 1:8, 12; 6:5). 
Somme tolkarar har meint at det i Salme 5 er tale om å gjera i stand morgonofferet.13 Men, 

                                                 
5 Transkriberinga er meint å vera ei hjelp for dei som allereie kan hebraisk til å finna att ordet i BHS eller i ei 
ordbok. Orda er difor ikkje så nøyaktig attgjevne at transkriberinga kan vera grunnlag for ein rett uttale. Alef og 
ajin markerer eg såleis stort sett ikkje i det heile, eit par stader har eg brukt apostrof for å visa at her er ein 
konsonant. 
6 Ringgren 1987: 40. Craigie 1983: 84. 
7 BDB, 635. 
8 BDB, 211; HALOT, 238. 
9 Craigie 1983: 86: ”inarticulate attempts to vocalize his situation.” Kraus 1961: 38: “das flehende, jammernde 
Klagen.” Elles har somme vilja avleida ordet frå rota hgh (Dahood 1965: 29), men dei fleste er samde om at rota 
er hgg, sjå Craigie 1983: 84, meininga vert ikkje sterkt påverka. 
10 Krinetzski 1962: 24, og Conti 2001: 407, 409 fylgjer LXX her. 
11 Kraus 1962: 36. 
12 BDB, 789; HALOT, 884. 
13 Kraus 1961, 38, Ringgren 1987, 41 (men begge nemner at verbet òg kan tyda ”leggja fram ei sak”); 
Mowinckel 1962: 2: 54 avleider i tillegg boqero av verbet baqar – søkja (Mowinckel meiner verbet i Salme 
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som Leo Krinetzski gjer merksam på, då måtte verbet hatt objekt. Verbet er derimot brukt 
fleire gonger utan objekt i tydinga ”leggja fram ord”, ”leggja fram ei sak” (Job 33:5; 37:19; 
Salme 50:31).14 Det er difor grunn til å tru at dette er meininga her òg. Denne meininga passar 
godt i samanhengen. 

”Og speidar” – weatsappe(h): som ein vaktmann ser utover (Mika 7:7; Hab 2:1). Det 
finst eit likelydande verb som i Piel tyder ”kle”. Det er brukt om å kle eitkvart med eit tynt lag 
metall (I Kong 6:20; 10:18), om å fella inn dyre steinar (2 Krøn 3:6), om å bordkle (1 Kong 
6:15). HALOT trur det kan vera dette verbet som er brukt i Salme 5, då med meininga 
”servera”.15 Men verbet er aldri brukt på ein slik måte. Det er alltid tale om å kle flater varig 
med eit anna materiale, ikkje om å servera noko. 
 
Vers 5: ”for” – ki. Gert T. M. Prinsloo omset ”truly” (òg i vers 13; ”indeed” i vers 10).16 Men 
det gjev god meining å ta alle fem ki (dei siste to er i vers 3 og vers 11) i grunngjevande 
meining og omsetja dei med ”for”.17 

”den vonde” – ra. Ordet kunne òg tyda ”det vonde”, men verbet høver betre med 
personleg subjekt.18 
 
Vers 6: ”hovmodige” – holelim. Dette partisippet er brukt tre gonger i GT, alle i fleirtal. Dei 
to andre gongene, Salme 73:3 og 75:5, stå det parallelt med resjaim – dei gudlause. Her er 
paralleluttrykket poale awen – ugjerningsmenn. ”Hovmodige”, ”skrytarar” har vore den mest 
vanlege omsetjinga,19 men somme omset ”dårane” frå HALOT hll III.20 I alle høve må det 
vera tale om menneske som ikkje bryr seg om Gud, men set seg sjølve i sentrum. 

”ugjerningsmenn” – poale awen. Karl Heinz Bernhardt samlar meininga av awen i 
fylgjande definisjon: ”makt nytta i høve til ei gruppe eller ein einskildperson med negativ 
verknad eller føremål.”21 Hjå profetane finn han at ordet kan femna om alle dei viktigaste 
områda av profetisk kritikk: sosial urett, kultisk urett og politisk urett. Han finn at profetane 
alltid rettar klagemålet mot menneske som misbruker makt.22 Når det gjeld salmane, og 
særleg dei individuelle klagesalmane, har Sigmund Mowinckel hevda at awen opphavleg var 
forbanningsord, og at poale awen var menneske som kasta forbanningar over salmisten23 slik 
at han vart sjuk, eller slik at sjukdomen skulle enda med døden. Dei er årsak til sjukdomen.24 
Men, som Bernhard viser, er bruken av ordet for brei for ei slik tyding. Poale awen et folket 
mitt som dei et mat (Salme 14:4). Dei talar fred med grannen, men er svikefulle innvortes 
                                                                                                                                                         
27:4 har meininga ”ta varsel”) og omset: ”Eg legg til rette varselofferet for deg og ventar.” Dette substantivet 
finst ikkje andre stader i GT. Delitzsch 1871: 121 og Weber 2001: 63 reknar med at verbet tyder ”leggja til rette 
eit offer”, men tek så [morgon-]offer i tydinga morgonbøn. 
14 Krinetzski 1962: 24. 
15 HALOT, 1044-1045. 
16 Prinsloo 1998: 629. Same forståinga ser ut til å liggja til grunn i den norske omsetjinga til Bibelsselskapet. Her 
er ordet i det heile ikkje attgjeve i omsetjinga. 
17 Krinetzski 1962: 24-25; Auffret 1995: 3; Conti 2001: 407-408. 
18 Delitzsch 1871, 121. 
19 Dei norske bibelomsetjingane, New American Bible, New International Version, Revised Standard Version, 
New Revised Standard Version o.a., Craigie 1983, 84, Conti 2001, 407. 
20 HALOT, 249. Ringgren 1987, 40-41 (nyans av ”övermodiga, skrytsama”), Krinetzski 1962, 24. 
21 Bernhardt, TDOT 1: 141. 
22 Bernhardt, 143. 
23 Eg bruker ordet “salmisten” om det talande “eg” i salmen. Det kan svært godt henda at det ”salmisten” seier i 
salmen, vel så mykje avspeglar korleis forfattaren har tenkt salmen brukt, som kva han sjølv måtte ha opplevd. 
24 I Psalmstudien hevda han at poale awen brukt om fiendane i klagesalmane alltid har denne meininga. Seinare 
modererte han dette, men hevda framleis at ein måtte forstå desse menneska som opphav til sjukdomen i mange 
av dei individuelle klagesalmane. Mowinckel 1962: 1: 198-200; 2: 6-8 og side 250-251 (Additional Note 
XXVIII – Her drøftar han m.a. kritikken som hadde kome mot dei synsmåtane han la fram i første bandet av 
Psalmstudien). 
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(28:3). Dei kvesser tunga som ein kniv og vil skyta dei heilsame i mørkret (64:4). Dei talar 
stolte ord, skryt av seg sjølve, undertrykkjer JHWH sitt folk og er harde med eigedomen hans 
(94:4-5). Dei er JHWH sine fiendar (92:10). JHWH vil straffa dei (125:5). Det er tydeleg 
ikkje tale om ei spesiell gruppe syndarar, men menneske med ei gudfientleg grunnhaldning, ei 
grunnhaldning som fører til allslags svik og urett.25  
 
Vers 7: ”den som fer med drap og svik, har JHWH avsky for.” Peter C. Craigie skiftar til 2 
person: JHWH, du styggjest ved drapsmenn og svikarar.26 Men hebraisk poesi skiftar nokså 
lett mellom 3. og 2. person. Krinetzski dreg fram Høgs 1:2-4 som døme. Vers 2 begynner i 3. 
person, men held fram i 2. person. I vers 4 svingar det tilbake til 3. person.27 Det hebraiske 
uttrykket isj damim umirma (fleirtalsform av same uttrykket i Salme 55:24) er ei 
construktussambinding med karakteriserande tyding ”ein person karakterisert ved blodspille 
og svik”.28 Damim kan tyda ”blodskuld” (2 Mos 22:1-2; 5 Mos 19:10; 22:8) eller ”blodspille” 
(Jes 1:15; 33:15), ofte gjennom misbruk av makt og eit urettvist styre (2 Sam 16:7-8; Esek 
7:23; Mika 3:10). Sidan ordet står saman med ”svik”, er tydinga i vårt vers tydeleg 
”blodspille”. 
 
Vers 8:  ”for din store trufaste kjærleik skuld” – berob chasdeka. Ordet chesed er i LXX 
omsett med eleos – ”miskunn”. Nelson Glueck fann derimot at ordet når det vart nytta om 
Gud, viste til ”Yahweh’s covenant relationship toward his followers.” Han ville omsetja ordet 
med ”lojalitet”, ”gjensidig hjelp”, ”gjensidig kjærleik” eller liknande.29 Seinare har pendelen 
svinga eindel tilbake. Ein ser at Glueck hadde rett i at den som utfører chesed, gjerne 
erkjenner at han står i eit forhold til mottakaren og har ansvar for han. Samstundes går dei 
haldningane og handlingane som ordet skildrar, ofte langt utover det mottakaren på nokon 
måte kan gjera krav på. Det er etter at Israel har laga gullkalven og bròte pakta at JHWH 
presenterer seg for Moses og seier at han er ”rik på chesed og miskunn.” (2 Mos 34:6-7). Å 
visa til Guds chesed er såleis å visa til ”God’s gracious character and amazing commitment to 
his people according to his self-revelation.”30 Med omsetjinga “trufast kjærleik” prøver eg å 
få fram både at Gud står ved det tilhøvet han har gått inn i, og at denne truskapen strekkjer seg 
mykje lenger enn det folket har krav på, at det nærmar seg ord som godleik, miskunn, nåde og 
kjærleik. 

”tempel” – hekal må her vera brukt i trong tyding – om det heilage rommet i templet, 
mellom det indre rommet (debir) og forhallen (ulam) (1 Kong 6:5, 17; 7:50; Esek 8:16). 
”Hus” – bajit må då femna om heile tempelbygnaden, medrekna føregarden. Berre slik kan 
salmisten gå inn i Guds hus og tilbe vend mot templet.31 

”med age for deg” – bejir’ateka. Oppbygninga av vers 8 er slik: Preposisjonen be- + 
substantiv + eg bed til deg; eg bed til deg + preposisjonen be- + substantiv. Prinsloo meiner 
difor at begge preposisjonane har same tydinga. Den første er tydeleg grunngjevande, difor 
må den andre òg vera det.32 Men for det første er chasdeka – ”din trufaste kjærleik” – 
subjektsgenitiv medan jir’ateka er objektsgenitiv, dette er difor ikkje parallelle utrykk 
(samanlikna Salme 7:7 der to setningar har imperativ + be- + ”vreide”, men der det i den eine 
setningen er tale om Guds vreide, i den andre om fiendane sin vreide, og preposisjonen tyder 
                                                 
25 Sjå Bernhardt, 144-147. 
26 Craigie 1983: 84. 
27 Krinetzski 1962: 30. 
28 Sjå Birkeland § 585. 
29 Glueck 1967, 102. 
30 Fløysvik 1997, 162-168. Her vert det òg vist til monografiar og artiklar om emnet. Sitatet ovanfor er henta frå 
side 166. 
31 BDB, 228, HALOT, 245. 
32 Prinsloo 1998: 629, 634. 
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ikkje det same i dei to setningane). For det andre, i det einaste dømet i GT der eit verb som 
inneber gudsdyrking, er fylgd av preposisjonen be- + substantivet jir’a(h), målber 
preposisjonen måten (Salme 2:11). Eg meiner difor at preposisjonen her òg målber måten 
salmisten tilbed på eller eit medfylgjande omstende til tilbedinga.33  
 
Vers 9: ”Gjer vegen din jamn framfor meg.” Ketib/Qere-skilnaden hosjar/hajsjar får ingen 
ting å seia for meininga, begge må tyda ”gjer jamn/bein”. Artur Weiser fylgjer fleire greske 
manuskript og Vulgata i å lesa ”vegen min framfor deg” i staden for ”vegen din framfor 
meg”.34 
 
Vers 10: ”i munnen deira”. Den massoretiske teksten har eigentleg eintal: bepihu. Dette har 
ofte med LXX, Peshitta, Targum og Hieronymus vorte retta til fleirtal (bepimo eller bepihem). 
35 Det er likevel ikkje sikkert at ein treng å gjera noko retting i den hebraiske teksten. 
Hebraisk blandar eintal (kollektiv) og fleirtal på ein måte andre språk ofte ikkje kan (Salme 
9:7, 13-14; 10:2). Det er difor langt frå sjølvsagt at dei gamle omsetjingane nytta hebraiske 
manuskript som hadde fleirtal her, kanskje er fleirtalsformene ei språkleg tilpassing i 
omsetjinga. Franz Delitzsch tenkjer seg at eintalsforma har distributiv meining.36 
 
Vers 11: ”For deira mange . . . skuld” – berob. Preposisjonen be- har grunngjevande meining 
som i vers 8, sjå elles 1 Mos 18:28 og 5 Mos 24:6. Noteapparatet i BHS fortel oss at ein 
Qumran-tekst i staden har preposisjonen ke- - ”etter, i samsvar med”, utan at det får noko 
større å seia for meininga. 
 
Vers 12: ” Men lat alle som tek si tilflukt til deg, gle seg, osb.” Her er spørsmålet om me skal 
omsetja imperfektum (eventuelt underordna jussiv) eller (sjølvstendig) jussiv. Korkje 
grammatikken37 eller samanhengen i salmen gjev oss noko klart svar på dette. Dei norske 
omsetjingane, Krinetzski og Weiser gjennomfører imperfektum.38 I så fall målber desse 
linjene fylgja av at Gud straffar dei gudlause. Fleire engelske bibelomsetjingar, Craigie, 
James Luther Mays og Martin Ravndal Hauge gjennomfører jussiv.39 Då bed salmisten om 
det motsette for dei rettferdige i høve til det han nett bad om for dei gudlause. King James 
Version og Revidierte Lutherbibel (1984) har jussiv, jussiv, imperfektum, jussiv. Omsetjinga 
og tolkinga i denne artikkelen føreset jussiv. Den første waw i verset oppfattar eg 
adversativt.40 Den andre waw reknar eg berre innleier ei ny verselinje,41 medan den tredje 
mykje truleg legg inn ein nyans av fylgje.42 

”Gjev du dei ly”. Hebraisk nyttar hifilforma av verbet s.k.k. BDB gjev tydinga ”dekkja, 
dekkja til”, medan HALOT tek med to stader (Job 3:23; 38:8) som BDB plasserer under eit 
verb swk eller sjk og finn meininga ”stengja av”, ”hindra tilgang til”.43 Meininga i Salme 5 må 

                                                 
33 Sjå Waltke and O’Connor 1990: 196-197. 
34 Weiser 1966: 83. 
35 Craigie 1983, 85;Weiser 1966, 83; Kraus 1961, 36; Conti 2001, 410; Krinetzski 1962, 24. 
36 Delitzsch 1871, 126. 
37 Joüon-Muraoka, § 116d 3): ”After a first jussive . . . juxtaposing waw can hardly be distinguished from 
subordinating waw. 
38 Weiser 1966, 83; Krinetzski 1962, 25, 29-30. 
39 E.g. New International Version, Revised Standard Version and New Revised Standard Version; Craigie 1983, 
84; Mays 1994, 57; Hauge 1995, 166-167. 
40 Krinetzski 1962: 25; Auffret 1995: 2. 
41 Sjå Seow 1995: 158-159 (Excursus E. 5). 
42 Joüon-Muraoka, § 116 d 3. 
43 BDB, 697 (og 692); HALOT, 754. 
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vera at JHWH dekkjer over eller set stengsel rundt sine slik at ingen får koma til å gjera dei 
noko vondt (jfr Salme 91:4). 
 
Vers 13: ”langskjold” – tsinna(h) (1 Kong 10:16; Jer 46:3). Dette er eit stort skjold som 
vernar heile kroppen, ulikt magen (1 Kong 10:17; Salme 3:4). Skjoldet var så stort at det vart 
bore av ein eigen skjoldberar (1 Sam 17:7, 41). Etter Othmar Keel si teikning kan det henda 
det stod på bakken og dekte personen (offiseren) både framanfrå og til sidene.44 

”du omgjev han” – ta’ terennu. Hans J. Lundager Jensen hevdar at dette er einaste 
gongen verbet er brukt i Qal og meiner ordet tyder ”krona”. Det er direkte feil. Qal partisipp 
av verbet er brukt i 1 Sam 23:26. Både BDB og HALOT gjev tydinga ”omgje” for Qal.45 
Grammatikalsk kan suffikset vera anten 3. person eintal hankjønn eller 1. person fleirtal. 3. 
person eintal (med kollektiv tyding)46 passar i samanhengen. 
 
3. Allment 
Salme 5 vert vanlegvis rekna for ein individuell klagesalme.47 Frank-Lothar Hossfeld kallar 
salmen ei bedebøn (Bittegebet) med klageelement, medan Lundager Jensen seier det er ein 
bønesalme utan klage, men med tillitsmotiv.48 Skilnaden er vel korleis ein ser på omtalen av 
dei gudlause (særleg vers 10): Klagar salmisten over fiendane sine, eller skildrar han dei 
berre? Martino Conti meiner salmen inneheld visdomsmotiv, han viser til vers 10-12: Gud 
frelser dei gode og dømer dei vonde etter prinsippet om at den rettferdige har framgang, men 
den gudlause går til grunne.49  

Mowinckel plasserer salmen i ei gruppe han kallar ”vernesalmar”. Andre eg-salmar i 
denne gruppa er Salme 3, 7, 11, 26, 27 osb. Desse salmane vart sungne før nauda nådde 
klimaks, før faren fekk overtaket. Det er med andre ord ikkje tale om ein klage over noko som 
har hendt, men om ei bøn som har til føremål å hindra at noko vondt (eller verre) hender.50 
Dette passar bra med innhaldet i salmen. 

Somme har sett salmen i samband med morgonofferet i templet.51 Mykje av grunnlaget 
for denne tolkinga fell bort når me forstår verbet ”leggja fram” i vers 4 som ”leggja fram 
ord/leggja fram ei sak” og ikkje som ”gjera i stand eit offer”. Fleire tolkararar nemner at 
salmen er ei bøn av eit menneske som nokon har ført falske klagemål mot.52 Dette les dei ut 
av vers 10: Fiendane er vonde og talar lygn. Sjølv om salmen ingen stad direkte seier at 
fiendane har loge på salmisten, er dette ei nærliggjande tolking. 

Salmen, særleg vers 5-7, har klare band til Salme 15 og 24. Forskarar trur at desse 
salmane er inngangsliturgiar. Ein tenkjer seg at pilgrimstoget som kom opp til templet for å 
tilbe på høgtida, stoppa framfor porten til tempelområdet og spurde: ”JHWH, kven får halda 
til i ditt telt, kven kan bu på ditt heilage fjell?” (Salme 15:1, jfr Salme 24:3). Prestane gav då 
svaret på vegner av JHWH (Salme 15:2-5; 24:4). Deretter heldt festfylgjet fram gjennom 
porten og inn på tempelplassen.53  

                                                 
44 Keel 1997, 223. 
45 BDB, 742; HALOT, 815. Kraus 1961: 36-37 rettar til piel for å få meininga ”krona”. Dette heng saman med at 
han av metriske grunnar allereie har gjort djuptgripande endringar i vers 12-13. 
46 Craigie 1983: 85. 
47 Weiser 1966: 83; Ringgren 1987: 42; Kraus 1961: 37; Krinetzski 1962: 23. 
48 Hossfeld 1993: 63; Lundager Jensen 2002: 30. 
49 Conti 2001: 410-411. 
50 Mowinckel 1962: 1: 219-220. 
51 Weiser 1966: 83. Mowinckel set det i samband med eit ”varseloffer”. Mowinckel 1962: 1: 6; 2: 54. 
52 Ringgren 1987: 42; Kraus 1961: 37; Anderson 1972: 81. 
53 Kraus 1961: 111; Weiser 1966: 113. 
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Kor langt ein slik rekonstruksjon i detalj samstavar med det som verkeleg gjekk føre seg 
i gamaltestamentleg tid, er ikkje godt å seia.54 I alle høve må me ikkje sjå på desse salmane 
som ein slags billettkontroll. Prestane kunne umogleg greia å skilja dei som kom får å tilbe, 
etter kriteria i desse to salmane.55 Det gamle testamentet har mange vitnemål om at ein ikkje 
makta halda templet fritt for urett og ureinskap (2 Kong 16:10-19; Jes 1:12-17; Esekiel, 
kapittel 8; Neh 13:7-9). Salmane sjølv seier heller ikkje: ”han får koma inn på tempelplassen”, 
men: ”Han skal aldri verta rikka” (15:5) og: ”Han får velsigning frå JHWH og rettferd frå sin 
Frelse-Gud” (24:5). Det er ikkje så mykje eit spørsmål om å koma inn på tempelområdet som 
å ha noko der å gjera. JHWH avgjer kven som kan få koma fram for han. 

Elles fylgjer Salme 5 svært naturleg på Salme 4. Salme 4 sluttar slik: ”Med fred kan eg 
både leggja meg og sova, for einast du, JHWH, let meg bu trygt.” (vers 9). I Salme 5 er 
salmisten komen fram til morgonen. Salme 4:8 slår fast: ”Du har gjeve mitt hjarta større glede 
enn folk har når dei får rikeleg med korn og druesaft.” I Salme 5 bed salmisten om at dei som 
tek si tilflukt til JHWH, må få gle seg over hans frelse og vern (vers 12). 

Etter overskrifta er Salme 5 ein Davids-salme. Grunnteksten sitt uttrykk leDawid er 
fleirtydig.56 Dei fleste reknar med at ordlaget meiner å seia at David er opphavsmann til denne 
salmen57 eller at salmen høyrer til samlinga ”Davidssalmane”.58 Trass i dette vil dei fleste 
meina at salmen ikkje kan vera frå David si tid i og med at templet ikkje vart bygd før sonen 
Salomo vart konge.59 Rett nok vert heilagdomen i Sjilo eit par gonger kalla hekal –tempel (1 
Sam 1:9; 3:3), men David seier at Guds kiste bur i telt og ikkje i eit hus (bajit – 2 Sam 7:2). 
Alternativt kunne salmen vera ein del av David si førebuing til templet og tempeltenesta (sjå 1 
Krønikebok, kapittel 23-27). 

Somme tolkarar plasserer salmen etter utlægda i Babylon,60 men dei fleste slår ganske 
enkelt fast at salmen ikkje inneheld klare haldepunkt for å seia kva tid han vart laga.61 
 
 
4. Oppbygning 
 
4.1. Linje-inndeling 
Først vil me sjå på inndelinga av verselinjer. Stort sett er inndelinga opplagd, men nokre få 
stader deler tolkarar på ulik måte. Redaktørane av BHS deler vers 4 i fire linjer slik at 
”JHWH, om morgonen” er ei linje, og ”og speidar” er ei linje. Eg meiner det er meir naturleg 
å dela verset i to parallelle linjer, der vokativen i den første balanserer ut det ekstra verbet i 
den siste linja.62  

                                                 
54 Hauge 1995: 189 har fylgjande åtvaring: ”Our fundamental ignorance of ritual development in Israel, seen 
together with the traditional massive cultic interpretation of the Psalms in connection with speculations as to Sitz 
im Leben, suggest that the terms of rite and cult should be rather cautiously applied at the present stage of 
research.” 
55 Anderson 1972: 137: ”The actual implementation of the exclusion may well have been left to Yahweh unless 
the case was very obvious.” 
56 Mowinckel 1962: 1: 77-78. 
57 Weiser 1966: 64. 
58 Anderson 1972: 43-45. Kenneth Kitchen nemner mogleg ugarittisk støtte for ei slik tolking. Dei ugarittiske 
leirtavlene har gjerne preposisjonen ”l” + eit namn øvst på tavla for å visa kva forteljing ho er ein del av, Kitchen 
2003: 106. Sjå KTU 1.6, 1.14, 1.16 og 1.19. 
59 Kraus 1961: 38; Krinetzski 1962: 25; Valen 1985: 81; Conti 2002: 409. 
60 Conti 2001: 409 referer til J. Coppens ”La royauté de Yahvé dans le Psautier,” Euphemerides Theologicae 
Lovanienses 53 (1977): 306. Hossfeld und Zenger 1993: 14 plasserer salmen mellom seint føreksilske salmar 
som vart gjennomredigerte og plasserte saman på slutten av eksilet eller kort tid etter. 
61 Kraus 1961: 38; Krinetzski 1962: 25; Weiser 1966: 83; Anderson 1972: 81; Conti 2001: 409. 
62 Slik òg Krinetzski 1962: 24; Auffret 1995: 3; Prinsloo 1998: 629; Conti 2001: 407. 
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BHS, Krinetzski og Pierre Auffret63 deler første linja i vers 6 og siste linja i vers 7:  
”hovmodige får ikkje stella seg fram for augo dine.” 
”den som fer med vald og svik har JHWH avsky for” 

Sidan me veit så lite om korleis poesi vart framført i gamaltestamentleg tid, er det naturleg å 
leggja dei meiningsberande einingane til grunn i inndelinga. Om me ikkje deler vers 6a, vert 
dette den tredje av tre linjer med ”ikkje”. Likeins, dersom vers 7b er ei linje, er dette den 
tredje linja av dei som positivt seier korleis JHWH føreheld seg i høve til dei vonde.64 

BHS ser vers 8 som eit system av fire linjer, som dannar eit ABB’A’ mønster.65 Her 
tilfører kvar eining noko nytt: Grunn: Guds trufaste kjærleik, eg kjem, eg tilbed, haldning: 
otte for deg. Men den siste linja vert då på berre eitt ord. Eg vel difor å dela verset i to lange 
parallelle linjer.66 Vers 9 er eit døme på det Wilfred G. E. Watson kallar ”Pivot pattern”, 
midtlinja ”på grunn av motstandarane mine” står til både første og tredje linja i verset.67 

I vers 11 tek BHS ”gjev dei må falla” med første verselinja slik at andre linja på hebraisk 
berre får eitt ord (norsk: ”for meinrådene sine”).68 På meg verkar dette svært unaturleg. 

Òg når det gjeld vers 12, finst det ulik linjedeling. BHS tek andre og tredje linja mi saman 
og deler mi fjerdelinje i to: 

lat dei ropa med fryd for alltid, og gjev du dei ly, 
lat dei jubla for di skuld,dei som elskar ditt namn. 

Prinsloo har fem linjer, medan Conti har same inndeling som eg har brukt.69 Etter denne 
inndelinga får verset fire linjer der første og siste er lang og inneheld ei skildring av desse 
menneska sitt tilhøve til JHWH, medan dei to linjene i midten er korte og vantar slik 
skildring. 
 
4.2. Strofe-inndeling og -oppbygning 
Heile salmen er tala til Gud. Salmen nyttar 3. person om tre grupper menneske, dei vonde, 
salmisten sine motstandarar og ”dei som tek si tilflukt til deg.” Det syner seg likevel etter 
kvart at dei to førstnemnde gruppene fell saman. Salmen har fem grunngjevande ki – ”for”. 
Elles går tretalet ofte att: Vers 2-3 har tre imperativar, deretter fylgjer i vers 3-4 tre setningar i 
indikativ. Vers 5-6 har tre lo – ”ikkje” – fylgd av tre positive setningar i vers 6-7. I vers 11 
uttrykkjer rekkja imperativ, jussiv, imperativ tre bønesetningar. Dessutan nyttar vers 12 tre 
verb innanfor det semantiske området ”gle seg”. rob – ”mengd” er brukt to gonger i 
constructus-sambinding med personalsuffiks, først om JHWH, for å skildra den trufaste 
kjærleiken hans (vers 8), og deretter om dei vonde, for å skildra brota deira (vers 11). 

Nokre tolkarar deler salmen inn i fem bøner og fem grunngjevingar (2-3a+3b, 4+5-8, 
9+10, 11a+11b, 12+13).70 Eg tykkjer at vers 8 ”men eg” ser ut som begynninga på eit nytt 
avsnitt. Her får me høyra at salmisten bed, og i vers 9 kjem innhaldet i bøna. Dei fleste reknar 
vers 1-4 for ei eining. Hossfeld og Lundager Jensen meiner vers 5-8 høyrer saman. Desse 
versa legg grunnlaget for bøna. Så kjem sjølve bøna i vers 9, innleidd av påkallingsordet 
JHWH.71 Det er likevel meir vanleg å rekna at skildringa av dei gudlause i vers 5-7 utgjer eitt 
avsnitt, og at vers 8 difor innleier den neste bolken.  

                                                 
63 Krinetzski 1962: 24; Auffret 1995: 3. I det fylgjande fell Krinetzski og Auffret si inndeling alltid saman med 
den me finn i BHS. 
64 Slik òg Prinsloo 1998: 629 og Conti 2001: 407. 
65 Tilhøvet mellom A og A’ er eit døme på grammatisk parallellisme, Berlin 1985: 31-63, sjølv om me såg 
ovanfor at den grammatikalske korrespondansen ikkje var fullstending. 
66 Slik òg Prinsloo 1998: 629. Conti 2001: 407 deler første linja, men ikkje den andre. 
67 Watson 1976: 239-253. 
68 Conti 2001:407 tek begge linjene saman som ei lang linje. 
69 Prinsloo 1998: 629; Conti 2001: 408. 
70 Mays 1993: 57; Hauge 1995, 166-167. 
71 Hossfeld 1993: 63-64; Lundager Jensen 2002: 29. 
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Helmer Ringgren og Marc Girard ser då vers 8-11 som ei eining, bøna på 
tempelplassen.72 Girard meiner vidare at dette avsnittet viser konsentrisk symmetri (kiasme), 
slik at vers 8 svarar til dei to siste linjene i vers 11, vers 9 svarar til dei to første linjene av 
vers 11, medan dei to halvdelane av vers 10 svarar til kvarandre. Auffret peikar på at medan 
vers 8-9 og vers 11 er motsetningar, er dei to delane av vers 10 parallelle. Men det store 
problemet, som Auffret òg peikar på, er at vers 10 vanskeleg kan vera sentrum i ein kiasme 
som femner om vers 8-11.73 I vers 9 bed salmisten for seg sjølv, medan han i vers 10-11 talar 
om dei gudlause, det er såleis eit klart brot mellom vers 9 og vers 10. Dei fleste deler salmen 
inn i 5 strofer, vers 2-4, 5-7, 8-9, 10-11 og 12-13.74 

Strofe A (vers 2-4): Strofa tek til med tre imperativar. Sidan imperativane er retta mot 
ein overordna, Gud, får dei karakter av bøner: Salmisten bed at JHWH må akte på bønene 
hans. Imperativane vert balanserte av tre grunngjevande setningar. Namnet JHWH står som 
vokativ to gonger i strofa, ein gong i samband med imperativane og ein gong i grunngjevinga. 
I midten er innskote: Min konge og min Gud. 

Strofe B (vers 5-7): Strofa tek til med eit grunngjevande ki – ”for” og grunngjev kvifor 
salmisten meiner det har noko for seg å be til JHWH. Grunngjevinga er JHWH si haldning til 
dei vonde. Først viser salmisten med tre negative setningar (med lo) korleis JHWH si 
haldning ikkje er. Deretter fylgjer tre positive setningar som viser korleis JHWH føreheld seg 
til dei vonde. Me legg merke til at salmisten så langt ikkje har sagt kva bøna hans har med dei 
vonde å gjera. 

Strofe C (vers 8-9): ”Men eg” står i skarp kontrast til dei vonde i strofe B. I motsetnad til 
dei som ikkje får koma fram for Gud, kan salmisten gå inn i Guds hus og leggja fram saka for 
han. Vers 9 er oppbygd av to imperativssetningar (bøner) med ei grunngjeving skoten inn 
mellom dei, denne grunngjevinga nemner fiendane, men utan å setja dei i samanheng med 
strofe B. Med unnatak av bøna om å verta sett/høyrt, er dette dei første bønene i salmen. 

Strofe D (vers 10-11): ki – ”for” i vers 10 viser tilbake på ki – ”for” i vers 5. Det er dei 
same menneska som er omtala i begge strofene. Samstundes må dei personlege pronomena i 
denne strofen peika tilbake på ”motstandarane mine” i vers 9. Med andre ord: salmisten sine 
fiendar er nett dei vonde som vart omtala i strofe B. Vers 10 skildrar dei vonde. Dette verset 
har eit ABB’A’-mønster, der første og siste setninga handlar om talen til dei gudlause, medan 
dei to setningane i midten skildrar det hjarta ein slik tale spring ut frå. Deretter nyttar 
salmisten tre bønesetningar (to imperativar med ein 3. person jussiv mellom) til å be Gud  om 
å gripa inn. Etter den siste imperativen legg salmisten til ei grunngjeving: for dei har gjort 
opprør mot deg.  

Tilhøvet mellom denne strofa og strofe B er slik: Strofe B skildrar tilhøvet mellom 
JHWH og dei vonde: Han vil ikkje ta imot dei, tvert imot vil han knuse dei. I strofe D skildrar 
salmisten først fiendane og viser at dei kvalifiserer til merkelappen ”vonde”. Deretter bed han 
Gud om å døma dei etter syndene deira. Strofe D byggjer på strofe B. 

Strofe E (vers 12-13): Salmisten veit òg om ei anna gruppe ”dei”, dei som på same måte 
som salmisten har teke si tilflukt til JHWH. Den handlinga salmisten har bede om frå JHWH, 
får ikkje berre innverknad for salmisten, men òg for desse. Difor bed han for dei òg. Til sist 
gjev han ei grunngjeving: På same måten som han framanfor har nemnd dei vonde sin 
handlemåte mot JHWH for å visa kvifor JHWH bør utrydda dei, nemner han her JHWH sin 
handlemåte mot dei rettferdige for å visa kvifor dei skal gle seg. Samstundes er JHWH sin 
handlemåte mot ”den rettferdige” motstykket til haldninga og handlemåten hans mot dei 

                                                 
72 Ringgren 1987: 42; Girard 1984: 76, 78-79. 
73 Auffret 1995: 2. 
74 Lamparter 1961: 45; Weiser 1966: 83-84; Knight 1982: 30 og 32; Craigie 1983: 85; Prinsloo 1998: 630-631; 
Conti 2001: 411. Eg fylgjer Prinsloo i å gje strofene symbola A-E. Weber deler i tillegg mellom vers 10 og 11 og 
får såleis seks strofer, Weber 2001: 62. 
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ugudlege (strofe B). Me ser òg at denne strofa har samanheng med strofe C: I strofe C bad 
salmisten for seg sjølv, han kunne be på grunn av JHWH sin trufaste kjærleik, i strofe E bed 
han for alle som søkjer JHWH, fordi JHWH vernar den rettferdige. Samstundes er bøna stikk 
motsett av det salmisten bad om for fiendane sine i strofe D. 
 
4.3. Stanza-inndeling og -oppbygning 
Med Prinsloo analyserer eg strofe B og C som eitt stanza (stanza II)75 og strofe D og E som 
eitt stanza (stanza (III).76 Første strofa i begge stanza tek til med ki og skildrar dei JHWH 
ikkje likar, andre strofa i kvart stanza byrjar med adversativt waw og gjeld dei som har eit 
godt forhold til JHWH. Anten ein legg til grunn talet på ord, massoretiske aksentar eller 
stavingar i den hebraiske teksten, er dei to stanza jamnlange og dobbelt så lange som stanza I 
(= strofe A). Rekna i linjer får me 7, 11 og 14, men me har sett at linjene har svært ulik lengd 
og at inndelinga somme stader er usikker. Dersom me valde å sjå dei to lange linjene i vers 8 
som eit system av fire linjer, ville stanza II og III ha omlag like mange linjer. 

Me har sett at stanza I tek til med imperativar og endar med indikativ. I stanza II 
dominerer indikativ, einaste unnataka er dei to imperativane i vers 9. Avsnitta i indikativ legg 
grunnlaget for bøna. Innan strofe C er det at salmisten får koma fram for Gud føresetnaden for 
at han kan be til Gud. Men strofe B har òg samanheng med vers 9 i og med at bøna er ”på 
grunn av motstandarane mine.” Stanza III begynner og sluttar i indikativ, medan me finn 
imperativar og jussivar i midten. Strofe D tek til med ei skildring av salmisten sine 
motstandarar (som allereie vart nemde i slutten av stanza II), for å binda dei til det som er sagt 
i strofe B. Deretter fylgjer bøn om at Gud skal straffa dei. Avslutninga av stanza E ankrar på 
same måten bøna for dei som tek si tilflukt til Gud, i Guds handlemåte mot dei rettferdige. 
 
5. Tolking 
 
5.1. Stanza I (vers 2-4) 
Salmisten bed JHWH om å høyra bøna hans. Han bruker tre bønesetningar, alle med 
imperativ, og understrekar slik kor påtrengjande bøna er, dei tre orda for ”bøn” viser òg 
klarare og klarare kor alvorleg stoda er: Først bed han at JHWH vil høyra ”orda” hans. Men 
det er ikkje alt han får lagt fram i velforma ord. Han bed difor at JHWH vil leggja merke til 
”sukket” hans – klageropet som aldri nådde lippene eller fekk form av sukk og stønn. Dette 
føreset at JHWH er i stand til å skjøna kva salmisten har på hjarta utan at salmisten greier å 
målbera det.  

I den tredje bønesetninga talar han om ”bergingsropet mitt”. Dette ordet er berre brukt 
denne eine gongen i GT, men det tilsvarande verbet er nytta 21 gonger. Verbet målber alltid 
eit rop eller skrik om berging (Salme 22:25; 28:2; 31:23; Hab 1:2). Som regel er det retta mot 
Gud. Unnatak er Salme 72:12, der det er sagt at kongen skal berga den fattige som ropar etter 
berging, og Job 29:12, der Job seier at han tidlegare alltid fria ut den fattige som ropa etter 
berging. Òg desse to stadene er det altså tale om den arme og hjelpelause som ropar om 
berging frå kongen eller hovdingen. Med andre ord: ”bergingsrop” kjem frå den som er i naud 
og fare utan å vera i stand til å koma seg ut or vanskane sjølv, som er heilt og fullt avhengig 
av at JHWH grip inn.  

I den første bønesetninga kallar salmisten på JHWH sitt namn. Grunngjevingane er òg 
retta til JHWH. Mellom bøneropa og grunngjevinga skyt han inn: ”Min konge og min Gud!” 
Denne linja vert dermed sjølve midtpunktet i stanza I. ”Konge” understrekar JHWH sitt 
ansvar for å verna og berga folket sitt (Salme 72:2-4; 12-14; Jer 22:15-16). Gjennom 

                                                 
75 Til stanza, sjå Raabe 1990: 12, 21-28, 168-181 
76 Weber reknar òg med tre stanza, men kombinerer vers 2-7 i eit stanza og tek vers 8-11 som stanza II. 
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pronomenet ”min” med begge namna på Gud understrekar salmisten at det eksisterer eit band 
mellom Gud og han (Salme 44:5; 74:12). Gud er ikkje berre verda sin skapar og styraren over 
himmel og jord, han er ein Gud som vil ha samfunn med små menneske (Salme 95:6-7; 
100:3). Samstundes peikar pronomenet på at salmisten ikkje har nokon annan Gud eller 
konge. Dette førebur neste setning, grunngjevingane for at JHWH skal høyra: For eg bed til 
deg. Salmisten har ingen annan hjelpar. I nauda er JHWH einaste håpet hans. Me legg merke 
til at ”til deg” står framfor verbet og difor har særleg vekt. 

Om morgonen legg salmisten saka si fram for JHWH. Den første setninga i vers 4 ser 
dette frå Guds synstad: ”du høyrer”,77 i den andre er salmisten hovudpersonen: Eg legg fram 
for deg. I Det gamle testamentet verkar det som JHWH ofte viser si frelse om morgonen 
(Salme 46:6; 90:14; Klag 3:22-23).78 Conti dreg særskilt fram hendinga ved havet frå soga om 
utferda frå Egypt, då JHWH om morgonen let israelittane verta berga frå egyptarane (2 Mos 
14:27, 30).79 Etter at salmisten om morgonen har lagt saka si fram for JHWH, ventar han at 
JHWH vil gripa inn. Han ser etter Guds svar slik som ein vaktpost med auga saumfer området 
han har ansvar for (jfr Hab 2:1). 
 
5.2. Stanza II (vers 5-9) 
Sjølv om salmisten ennå ikkje har sagt kva nauda er eller kva som er årsaka til vanskane, tek 
strofe B til med ”for”. Teoretisk kunne ”for” her grunngje tre ting: Årsaka til at salmisten bed 
(problemet), grunnen til at han trur det kan nytta å leggja saka fram for Gud og grunnen til at 
Gud bør høyra bøna hans. Av innhaldet i strofa ser me at grunngjevinga gjeld kvifor salmisten 
har tru på å leggja saka si fram for Gud. Men i og med at salmisten fortel dette til Gud, vil han 
òg motivera Gud til å handla. 

Heile strofa skildrar JHWH i møte med vondskap og vonde menneske. Først får me 
gjennom tre negative setningar høyra korleis tilhøvet mellom JHWH og dei vonde ikkje er. 
”Du er ikkje ein Gud som har hugnad i urett.”80 Ved å bruka partisipp (norsk: relativsetning) 
til å skildra ”Gud”, understrekar salmisten at dette er eit karaktertrekk ved Gud, ikkje berre ei 
einskildhandling. ”Urett” – resja (Esek 3:19; Mika 6:10; Salme 84:11) er gjerningane til dei 
gudlause – resjaim (Salme 1:5-6; 3:8; 12:9). Det femner om livstrugande handlingar som 
vald, svik, sosial urett o.l. (Ord 4:16-17; 8:7; Fork 3:16) Å vera ein rasja er motstykket til å 
vera rettferdig (Salme 1:1, 6; 45:8; Esek 33:12-16).81  

Frå handlingane går salmisten til personen: ”den vonde”. Han får ikkje ”halda til” – gur 
– hjå JHWH. Verbet gur tyder å halda til på ein stad som innflytta utlending (1 Mos 12:10; 
32:4; 5 Mos 26:5).82 Fedrane var innflyttarar – gerim – i det lova landet (1 Mos 23:4). Israel 
skal ta vare på dei gerim som bur mellom dei (2 Mos 23:9; 5 Mos 10:18-19; 26:11). 
Israelsfolket er gerim hjå JHWH (3 Mos 25:23). Salmisten slår fast at dei vonde ikkje får 
denne statusen hjå JHWH. Ikkje nok med at dei ikkje får halda til hjå han og vera under hans 
vern, den tredje nektingssetninga gjer klart at desse menneske ikkje ein gong får koma 
framfor augo hans. Dei har ikkje tilgang til han. Dei er ”hovmodige”, menneske som ser ned 
på andre og ikkje bryr seg om JHWH. Dei greier ikkje å koma fram for Gud.  

Deretter skildrar salmisten positivt korleis JHWH steller seg til dei vonde. JHWH hatar 
ugjerningsmenn. Verbet ”hata” kan innebera kjensle av sterk motvilje (2 Sam 13:15; Salme 
                                                 
77 Krinetzski 1962: 28-29 talar om ”der Gewißheit und Zuversicht, daß Jahwe seine Stimme hören wird.” 
78 Ziegler 1950: 281-288. 
79 Conti 2001: 413. 
80 Conti har ein grundig gjennomgang av verbet ”ha hugnad i” – chapets – med Gud som subjekt. Han viser til 
Dom 13:23; 1 Sam 2:25-26; 2 Sam 15:26; 22:20 og Jes 53:10). Han syner at JHWH sin ”hugnad” avgjer korleis 
det skal gå eit menneske. Slik sett er spørsmålet om Guds hugnad og om å få halda til hjå han temaet for heile 
salmen, Conti 2001: 414-415. 
81 van Leeuwen, TLOT 3: 1261-1265. 
82 Martin-Achard, TLOT 1: 307-310 
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25:19). Men ofte tykkjest ordet ha meir å gjera med handlemåte enn med kjensler (Salme 26:5 
– her er ”hata” parallelt til ”ikkje å sitja med”; 119:104 – ”å hata” alle falske stigar, vil seia å 
ikkje vilja gå på dei). Såleis står partisippet ofte parallelt til ord for fiendar (Salme 44:8, 11).83 
I 2 Mos 20:5-6 står ”dei som hatar meg” i motsetnad til ”dei som elskar meg og held boda 
mine.”84 I verset vårt inneber verbet truleg både kjensle av uvilje og at han ikkje vil ha nokon 
omgang med slike menneske.  

”Ugjerningsmenn” er eit breitt omgrep som femner om alle som har vendt seg frå JHWH 
og valsar over andre menneske. I vers 7 nemner salmisten konkrete synder: Dei talar lygn. 
Dei fer med drap og svik. JHWH gjere ende på dei og held dei for noko motbydeleg. Det går 
ingen veg frå slike folk til JHWH, tvert imot støyter JHWH dei bort og let dei gå til grunne.85  

Me legg elles merke til korleis denne strofa avspeglar Salme 15 (eller eventuelt ein 
liturgi som ligg svært nær Salme 15). Spørsmålet der var kven som får ”halda til” (gur) i 
JHWH sitt telt, Salme 5:5 seier: ”den vonde får ikkje halda til (gur) hjå deg.” 15:2 nemner 
poel tsedeq – ”den som gjer rettferd”, 5:6 talar om poale awen – ”ugjerningsmenn”. I 15:2 
høyrer me vidare om ”den som talar sanning i/av hjarta sitt”, i Salme 5:7 seier salmisten: ”du 
gjer ende på alle som talar lygn.”  

Strofe C tek til med ”men eg” og steller såleis salmisten i skarp motsetnad til dei vonde i 
strofe B. Han er ikkje ein av dei. Etter som dei på grunn av urettferd ikkje kan stiga fram for 
JHWH, skulle ein tru salmisten ville meina at han kom dit for si rettferds skuld. Men han seier 
ikkje det, han seier: ”for din store trufaste kjærleik skuld”. På grunn av at JHWH ikkje kastar 
han frå seg, men vedkjenner seg tilhøvet mellom dei og tek seg nådig av han, kan salmisten 
koma fram for JHWH i templet hans. Verbet som er omsett med ”tilbe”, hishtafel av ch.w.h, 
seier at personen legg seg på kne med andletet mot jorda. Framfor Gud er dette den typiske 
stillinga for audmjuk tilbeding (Salme 22:28; 138:2). Salmisten tilbed med age for JHWH. 
Age for JHWH inneber at ein ikkje vik frå JHWH (Jer 32:40), men lyder på hans røyst og 
held hans bod (2 Mos 20:20; Salme 34:12-14). Salmisten si haldning er altså den stikk 
motsette av det dei som er skildra i strofe B, står for.  

I motsetnad til dei vonde er salmisten komen fram for JHWH. Han er i ei slik stilling at 
han kan leggja fram saka si for han. I vers 9 begynner så sjølve bøna. Verset har to 
bønesetningar med imperativ og eit grunngjevande innskot mellom dei. Først bed salmisten at 
JHWH må føra han i si rettferd. Å ”føra” er ikkje berre å utstyra med eit vegkart. Den som 
fører, har ansvaret for dei han fører. Tydeleg i så måte er 2 Mos 15:13: ”Du førte i din trufaste 
kjærleik det folket du løyste ut, du leidde (det) med di kraft til din heilage bustad.” (sjå òg 
Salme 77:21). Sidan salmisten grunngjev bøna ved å visa til fiendane, får JHWH si ”rettferd” 
den nyansen at han bergar dei som høyrer han til frå alle som vil gjera åtak på dei (Salme 
31:2; 71:2; 143:11). Salmisten bed Gud føra han i si rettferd, det vil seia, ”that Yahweh 
should do the expected thing” og verna frå fiendane.86 Dessutan bed salmisten at JHWH skal 
gjera vegen jamn for han. Ikkje at vegen skal verta lett, men at JHWH skal leia han langs sin 
veg, etter den retninga han har fastlagd (Salme 23:3-4). 

Salmisten bed slik ”på grunn av motstandarane mine” (Salme 27:11), han vonar at 
JHWH bergar han frå deira hand. Denne setninga står mellom dei to bøneropa og har 
samband med begge. Først no får me vita grunnen til at salmisten i denne salmen ropar til 
JHWH om hjelp. Så langt har ikkje salmisten sagt noko om kven desse fiendane er eller 

                                                 
83 Sjå E. Jenni, TLOT 3: 1277-1279. 
84 Fløysvik 1998: 30. 
85 Conti understrekar at syndene som er nemnde i desse versa, femner om både synd mot trua (resja – italiensk: 
”empietà”), mot sanninga (lygn) og mot livet (blodspille). Conti 2001: 414. 
86 Prinsloo 1998: 634; Koch, TLOT: 2: 1046-1062. Elles legg me merke til at Salme 24:5 seier at den som held 
vilkåra for å koma opp på Guds heilage fjell, får rettferd frå sin Frelse-Gud. 
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korleis dei trugar han. Sidan fiendane er omtala i 3. person fleirtal, ligg det nær å kopla dei 
med dei som er omtala i strofe B. Førebels har ikkje salmisten gjort ei slik kopling eksplisitt. 

Stanza II skildrar altså først dei vonde som ikkje får koma fram for Gud, men som tvert 
imot går til grunne. I skarp motsetnad til dette står salmisten som får koma inn i Guds hus og 
får leggja bøna si fram for Gud. Bøna har samanheng med ei gruppe menneske han kallar 
”motstandarane mine”. Stanza II endar med fleire uavklarte spørsmål. Kva funksjon har 
eigentleg strofe B? Kva er tilhøvet mellom dei to gruppene av menneske som er omtala i 3. 
person? 
 
5.3 Stanza III (vers 10-13) 
Strofe C talar om ”eg”, i strofe D møter me ”dei”. 3. person pronomena i vers 10 viser tydeleg 
tilbake på ”motstandarane mine” i vers 9. Salmisten skildrar dei på ein slik måte at det vert 
tydeleg at dei høyrer til mellom dei vonde som vart omtala i strofe B.87 Framanfor er det sagt 
at den rettvise JHWH visseleg ikkje vil ta imot vonde, han vil ikkje høyra på det dei seier, 
men vil tvert imot gjera ende på dei. Her gjer salmisten klart at ”motstandarane mine” nettopp 
er slike menneske som JHWH hatar og vil la gå til grunne. Samstundes, ved å skildra 
handlingane deira gjer salmisten òg klart kvifor han så påtrengjande treng frelse. Første og 
fjerde linja i vers 10 gjev eit bilete av talen deira, han er ikkje å lita på, ja er ”glatt”. I linje to 
og tre får me så vita kva denne talen spring ut av, eit indre som er prega av ”øyding” (Salme 
38:13; 52:4; 91:3; 94:20), at deira innerste vesen er å vilja skada andre. Strupen deira er som 
ei opa grav; klar til å sluka menneske ned i (jfr Jer 5:16).88 Med andre ord ser det ut til at 
våpenet dei bruker mot salmisten, er orda, den glattgjorde tunga.  

Etter å ha påvist synda deira, bed salmisten på grunnlag av det biletet han teikna av Gud i 
strofe B, om at Gud må døma dei for synda deira. No ser me altså strofe B sin funksjon i 
salmen: Strofa skulle tena som grunnlag for bøna mot salmisten sine motstandarar. Dei la 
planar for å få salmisten til å falla, salmisten bed om at Gud må la planane mislukkast, ja, at 
dei må falla i si eiga felle (sjå 7:16-17; 9:16; 35:8; 57:7, 140:10: Ord 5:2; 26:27; Fork 10:8).89 
Me legg elles merke til at ”for deira mange brots skuld” – berob pisj’ehem – let oss assossiera 
til vers 8 ”for din store trufaste kjærleiks skuld” – berob chasdeka. Salmisten kjem fram for 
Gud på grunn av Gud, fiendane skal forgå på grunn av det dei sjølve har gjort.  

Salmisten bed ikkje berre om at planane deira må falla tilbake på dei sjølve, men òg om 
at Gud aktivt må driva dei bort, slik at dei ikkje får laga nye planar mot han. Hauge gjer 
merksam på at verba her viser tilbake på vers 5-6: ”falla” er det motsette av ”stella seg fram, 
stå”, medan å verta bortdriven er det motsette av å få ”halda til”.90  

Til slutt gjev salmisten ein grunn: ”Dei har gjort opprør mot deg.” Me ser at det er svært 
viktig for han at tilhøvet mellom fiendane og salmisten ikkje er Gud uvedkomande. Desse 
folka legg ikkje berre planar mot salmisten, dei er vonde som Gud hatar, dei er hovmodige 
som ikkje vil ha Gud som hovding, dei har vendt ryggen til JHWH. Uavhengig av det dei er i 
ferde med å gjera mot salmisten, er dei menneske som Gud vil døma og gjera ende på. 
Motsett har Gud allereie eit forhold til salmisten, salmisten ottast han, JHWH høyrer til å 
verna og verja han. 

Strofe D tok til med skildring, ført inn ved ki - ”for”, og slutta med bøn (+ grunngjeving 
innført ved ki). Strofe E tek til med bøn og sluttar med skildring, ført inn ved ki. Bøna i strofe 

                                                 
87 Omtalen av fiendane i dette verset står òg i motsetnad til det som i Salme 15:3 er sagt om dei som får halda til 
i JHWH sitt telt. 
88 Samanlikna det ugarittiske eposet om Baal og Mot, der dødsguden Mot vil sluka både gudar og menneske, 
KTU 1.5 kolonne i-ii. 
89 Krinetzski 1962: 42 viser her til lova om ”auga for auga og tann for tann” (2 Mos 21:24-25; 3 Mos 24:17-22). 
Gud skal gå inn som domar og utmåla straffa i fullt samsvar med brotet. 
90 Hauge 1995: 181. 
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E står i klar motsetnad til bøna i strofe D. No allmenngjer salmisten den bøna han bad for seg 
sjølv, og bed for alle som set si lit til JHWH og elskar hans namn. Substantivet som svarar til 
verbet ”ta si tilflukt” er somme gonger brukt om livd mot uvêr (Jes 4:6; 25:4; Job 24:8), men 
oftast om Gud som gøymestad frå fare (Salme 14:6; 46:2; 61:4). Verbet er mest alltid brukt 
om å finna trygd hjå Gud (Salme 2:12; 18:3; 25:20). Salmisten bed om at dei må få gle seg. 
Han bruker tre verb, først det mest vanlege ”gle seg”, så eit sterkare: ”setja i høge, begeistra 
rop av glede” (Salme 67:5; 90:14).91 Det tredje verbet refererer alltid til triumfjubel. I Salme 
25:2 bed salmisten om at fiendane ikkje må få jubla i triumf over å ha knekt han. Elles målber 
verbet ofte triumfjubel over Guds storverk og frelse (1 Sam 2:1; Salme 9:3; 68:4).92 Her er 
grunnen at JHWH ”gjev dei ly” slik at alle som vil skada dei, ikkje får koma nær dei. 
Salmisten bed med med andre ord om at JHWH må handla slik at dei som set si lit til han, får 
gle seg storleg over hans frelse og vern (jfr. Salme 4:8-9). 

I vers 13 går salmisten over til indikativ og skiftar frå 3. person fleirtal til 3. person 
eintal. Imperfektuma i verset uttrykkjer allmenne sanningar,93 korleis Gud karakteristisk 
handlar mot ”den rettferdige”. På same måten som salmisten ankra bøna mot fiendane sine i 
Guds haldning og handlemåte i høve til dei gudlause, ankrar han bøna for dei som tek si 
tilflukt til JHWH, i måten Gud plar handla mot den rettferdige. ”Den rettferdige” er den som 
står i eit rett forhold til JHWH, som JHWH har hugnad i (Salme 1:5-6; 14:5; 34:16). Sjølv om 
ordet ikkje er nytta i desse salmane, kan Salme 15 og Salme 24: 4 sjåast som skildringar av 
”den rettferdige”.94 Det er ein tydeleg føresetnad at både salmisten sjølv og dei som tek si 
tilflukt til JHWH, høyrer med i denne gruppa. JHWH velsignar den rettferdige (Salme 24:5; 
Ord 3:33). Han omgjev han med glede slik eit langskjold dekkjer heile personen både 
framanfrå og til sidene. 

Stanza III løyser altså med ein gong opp det som er uavklart etter stanza II: Salmisten 
sine motstandarar høyrer til dei gudlause som er skildra i strofe B. Denne identifiseringa 
dannar så grunnlaget for bøna om å døma dei skuldige, la dei falla og driva dei bort. Dermed 
er òg strofe B sin funksjon i salmen klarlagd. Bøna mot fiendane vert balansert av bøn for ei 
anna gruppe som er omtala i 3. person, nemleg dei som tek si tilflukt til JHWH og elskar 
namnet hans. Grunnlaget for denne bøna i slutten av strofe E balanserer omtalen av fiendane 
først i strofe D og viser samstundes tilbake på strofe B, i og med at begge skildrar korleis 
JHWH er, korleis han karakteristisk handlar. 
 
6. Meining og teologi 
I monografien Between Sheol and Temple viser Hauge at eit menneske utfrå Salme 5 berre 
kan vera på ein av to stader, det kan halda til i templet eller ikkje halda til i templet. Templet 
er viktig som den staden der JHWH bur. Sagt på ein annan måte: Det kan koma fram for 
JHWH eller verta drive bort frå han og gå til grunne. Det finst inga mellomstilling. Og til 
sjuande og sist er det Gud som avgjer. Etter Hauge si meining viser salmen nettopp kampen 
for å ha rett til å koma fram for Gud.95 

Det er ingen tvil om at Hauge har svært mykje rett her. Me har nemnt samanhengen 
mellom strofe B og Salme 15. Dei gudlause i desse versa er nettopp dei som ikkje fyller krava 
til å halda til i JHWH sitt telt. Og resultatet er ikkje eit godt liv noko lenger borte frå JHWH, 
men: ”Du gjer ende på dei” (vers 7). På den andre sida: Det at salmisten får koma inn i JHWH 
sitt hus og tilbe vend mot templet hans, gjer det mogleg for han å leggja saka si fram for Gud. 

                                                 
91 Longman, NIDOTTE 3: 1129. 
92 A. R. Millard: ”ajin.l.ts. To Exult.” Journal of Theological Studies 26 (1975): 87-89. 
93 Joüon-Muraoka, § 113 c. (side 366). 
94 Kraus 1961: 112 kallar Tora-svara i Salme 15 og 24 for “notae des tsaddiq”. 
95 Hauge 1995: 184-185. 
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Salmisten grunngjev bøna for dei som tek si tilflukt til JHWH med at han velsignar den 
rettferdige, nett slik Salme 24 seier. 

Likevel, salmisten bed ikkje om rett til å koma fram for JHWH. Han har allereie ved 
JHWH sin trufaste kjærleik fått den retten (vers 8). Men han er i naud og fare på grunn av 
motstandarane. I denne situasjonen vil han at Gud skal høyra bøna hans og gjera det han bed 
om. Salmisten har ikkje magi til å tvinga Gud til å høyra eller handla, men som ofte elles i Det 
gamle testamentet prøver han å leggja fram saka si på ein overtydande måte.96 

Allereie i innleiinga, der han bed om å få saka opp til handsaming, legg han inn fleire 
faktorar som skal motivera Gud til å høyra. Det personlege pronomenet ”min” understrekar at 
Gud har eit forhold til folket sitt og dermed òg til salmisten. JHWH er Israel og salmisten sin 
”konge”, og kongen skal vera ein rettferdig domar. Til sist understrekar salmisten at det er til 
JHWH han rettar bøna, det viser lojalitet, men det viser òg at salmisten ser JHWH som den 
einaste bergingsinstansen. 

Deretter legg salmisten grunnlaget for sjølve bøna. I møte med menneske sine svikråder 
grip salmisten fast i biletet av JHWH som ein rettferdig konge og ein domar som ikkje let den 
skuldige gjelda for uskuldig. Dersom JHWH var ein Gud som lika det vonde, ville salmisten 
vera utan von: Dei vonde kunne undertrykkja og trælka han for evig og leggja så mange 
vonde planar dei berre ville, lyga på han, svika han, utan at JHWH ville lea ein finger. 
Salmisten minner JHWH: Du er ikkje ein slik Gud. Du likar ikkje det vonde, du tek ikkje imot 
dei vonde.  

Det neste grepet salmisten gjer, er å påvisa at desse menneska som no har reist seg mot 
han, nettopp er gudlause menneske som Gud hatar og vil gjera ende på. Dermed vert det ikkje 
eit privat oppgjer mellom salmisten og nokre uvener, nei, uavhenging av kva dei måtte føreta 
seg mot salmisten, er dei allereie slike menneske som Gud må døma. JHWH treng difor ikkje 
venta på at dei verkeleg slår til mot salmisten, dei har allereie gjort opprør mot Gud (vers 11). 
På dette grunnlaget bed salmisten Gud om å døma dei. 

Salmisten minner JHWH om hans trufaste kjærleik, han seier det er på grunn av den han 
får kome fram for JHWH. Han nemner vidare at han tilbed ”med age for deg”, med den rette 
haldninga for den som skal koma fram for Gud. Når han så bed om at dei som tek si tilflukt til 
JHWH må få gle seg og jubla over hans frelse og vern, så er det òg i samsvar med det eit folk 
kunne venta av kongen sin. Til sist grunngjev han denne bøna i korleis Gud karakteristisk 
handlar med den rettferdige. 

Kva ligg så til grunn for desse argumenta? Me har allereie sett korleis særleg strofe B, 
men eigentleg heile salmen, har røter i tekstar som fortel kven som kan halda til på Guds 
heilage fjell (Salme 15 og 24). Det er rimeleg at desse salmane eller liknande tekstar var 
velkjende frå folket sitt gudstenesteliv, antan dei no vart brukte nett slik Kraus og andre 
tenkjer seg, eller noko annleis. I tillegg viser salmisten tilbake på at Israel er Guds folk og at 
JHWH er Israel sin Gud og konge og dermed Gud og konge for den einskilde i folket òg.  

I tillegg meiner eg salmen sitt bilete av Gud svarar til det me finn i 2 Mos 34:6-7. Desse 
versa er hermde fleire gonger elles i GT, både i Salmane (86;15M 103:8; 145:8) og andre 
bøker (4 Mos 14:18; Jona 4:2; Joel 2:13; Nahum 1:3; Nehemja 9:17). Terrence E. Fretheim 
har difor kalla formuleringane i desse versa for ”teologiske konstantar”.97 I 2. Mosebok står 
versa som Guds sjølvpresentasjon. Etter denne sjølvpresentasjonen er JHWH rab chesed – 
”rik på trufast kjærleik”, salmisten viser i vers 8 til rob chasdeka – ”din store trufaste 
kjærleik”. Versa i 2. Mosebok seier òg at JHWH ikkje lèt den skuldige sleppa straff. Det er 
dette salmisten understrekar i strofe B og nyttar seg av i strofe D. 
 

                                                 
96 Miller 1994: 125: ”God may not be coerced, but God can be persuaded.” 
97 Fretheim 1984: 28. 
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7. Konklusjon 
Salmisten er i naud fordi motstandarar vil han vondt. Det kan sjå ut til at dei først og fremst 
bruker orda sine, glatt tale, lygn og svik som våpen. I denne situasjonen legg salmisten saka si 
fram for JHWH. Salmen er oppbygd slik at han skal presentera saka på ein overtydande måte. 
Bøna er ankra i korleis Gud er. Salmisten sitt bilete av korleis Gud er, er dei overleverte 
sanningane om Gud, i folket sin liturgi og song, i forteljingane om at JHWH hadde teke Israel 
til sitt folk og i det han hadde sagt om seg sjølv. 
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Østens kirke: Misjon i Sentralasia og Kina fram til år 905. 
 
 
ved Egil Grandhagen  
 
 
1. Innledning 
Interessen for Kina-misjon er gammel i vår familie. Oldefar var med og stiftet 
Kinamisjonsforbundet i 1891, og en av mors tanter, Anna Mugaas Hansen, var misjonær i 
Sentral-Kina sammen med sin mann en del år. Det siste satte i høy grad sitt preg på min 
oppvekst. ”Tante” Anna var en dyktig forteller, og jeg kan når som helst rekapitulere stundene 
på hennes fang når hun fortalte fra ”gamlefeltet”. Hun lærte oss navnene på alle 
hovedstasjonene og på en del av forstanderne med riktig kinesisk intonasjon! Og hun 
formidlet med all tydelighet at det å gi kineserne evangeliet, var det viktigste man kunne 
foreta seg her på jorda. 
 Da jeg mange år senere, i starten av 1980-årene fikk muligheten til å besøke Kina noen 
ganger, inklusive ”gamlefeltene” i Kina og det tidligere Manchuria, var det på én måte som å 
komme hjem til noe kjent og kjært. Kina-misjon for meg var på den tiden i hovedsak det som 
foregikk fra Hudson Taylors dager og fram til kommunistene stengte Kinas grenser for all 
utenlandsk misjonsvirksomhet. I senere år har kristne fagfolk fra Vesten fått seg arbeid i 
landet og har brukt dette som en plattform for å avlegge et kristent vitnesbyrd til det kinesiske 
folk. Tar en med Robert Morrison og andre tidlige protestantiske misjonærer, blir Kinas 
kirkehisorie en beretning på drøyt 200 år.  
 Jeg hadde nok hørt navnet Matteo Ricci og at jesuittiske ordensbrødre gjorde et 
framstøt i Kina på 1600-tallet. Men jeg så aldri på dette som mer enn en parentes. 
 Det må ha vært først i 1983 at verdensbildet virkelig ble forandret på dette punkt. Jeg 
hadde lest om den såkalte ”Nestorianer-steinen”, og husker at jeg fikk en utrolig trang til å se 
dette monumentet. I 1984 besøkte en kollega og jeg den gamle keiserhovedstaden Xian for 
første gang, og etter en del arbeid klarte vi å ta oss fram til dette utrolige minnesmerket. Det 
står i dag inne i det sentrale Konfusius-tempelet i byen, i et museum som bærer det vakre 
navnet Forest of Steles Museum. 
 For oss var det en utrolig opplevelse å finne dette gamle kristne minnesmerket i Deng 
Xiao Pings Kina. Det står plassert i Hall nr. 2 blant hundrevis av lignende minnesmerker fra 
Kinas spennende historie. Dette er ganske enkelt et bibliotek av kjempestore marmorblokker,- 
det største i sitt slag i verden. Når kineserne skulle ta vare på særlig viktige deler av sin 
historie, brukte de det mest bestandige av alt, stein. I denne samlingen finner man da også 
viktige skrifter fra taoistisk og konfusiansk litteratur som I Ching, som ble gravert for 1500 år 
siden, og Classic of Filial Piety,- det viktigste av alle Confusius’ læreskrifter og selve 
grunnlaget for det confusianske hierarki. 
Nestorianer-monumentet er altså plassert i dette selskapet. Det er drøyt 10 fot høyt og har 
1900 inngraverte kinesiske tegn. Det ble reist av kristne i år 781 til minne om at den kristne 
tro kom til Kina og ble forkynt over hele landet. Dateringen for denne begivenheten settes til 
året 635. Det innebærer at vi befinner oss ved starten av det mektigste og mest storslåtte av 
alle Kinas dynastier, nemlig Tang-dynastiet (618-905). En stor delegasjon hadde reist den 
lange veien, antagelig fra Persia, langs Silkeveien til Kinas hovedstad som da bar navnet 
Chang-an. Lederen for denne første ”Kina-misjonen” bærer det kinesiske navnet Aluoben, 
kanskje en kinesisk utgave av det syriske Yaballaha. Det finnes for øvrig over 70 syriske navn 
på steinen. 
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Denne delegasjonen ble mottatt av en representant for keiserens hoff, og keiseren selv 
(Taizong) fattet interesse for den nye religionen. Aluoben ble straks bedt om å oversette noen 
av de skriftene (sutra) han hadde med seg til kinesisk. Da keiseren fikk lese disse skriftene, 
ble han så begeistret at han gav de nyankomne misjonærene tillatelse til å virke over hele 
riket.  

Nestorianer-steinen og med den historien om kristendommens inntreden i Kina, var en 
godt bevart hemmelighet for kirken i Vest i nærmere 1000 år. I 1625 eller muligens et par år 
før, fant noen arbeidsfolk som arbeidet med en grav 90 km vest for Xian dette monumentet 
langt nede i jorden. Da den kinesiske magistraten i Xian fikk høre om funnet, viste han det til 
noen av sine jesuittiske venner, som fikk teksten oversatt. Dermed ble denne historien kjent, 
også i vår del av verden.  
 
2. Motivasjonen 
Under teologistudiet ved Menighetsfakultetet i slutten av 1960-årene leste jeg adskillige sider 
av bindsterke verk fra kirkens historie. Men Østens kirkehistorie var en historie om 
misjonærer som kom fra vår del av verden primært i løpet av de siste 200 år. Ja, da jeg 10 år 
senere studerte misjonshistorie ved Fuller Theological Seminary i USA, og arbeidet med 
Kenneth Scott Lattorette’s monumentale framstiling av misjonshistorien i sju bind, oppdaget 
jeg det samme. Østens kirkehistorie før det 17. århundre var ytterst kortfattet berørt. Først ved 
Samuel Moffetts framstilling av Asias kirkehistorie fram til år 1600, A History of Christianity 
in Asia, I, er denne delen av historien tatt på alvor. 
 Vårt land har en mer enn 100 år lang historie med Kinamisjon. Svært mange norske 
misjonsvenner har hatt og har Kina i sine hjerter og bønner. Flere misjonsselskaper er i dag 
opptatt av å utvide arbeidet til Sentralasia. Dette er for meg en viktig grunn for å bidra til 
utvidet kjennskap til denne delen av misjonshistorien.  
 Men jeg har også en annen motivasjon. Under et besøk i Sentralasia høsten 2003 fikk 
jeg høre om en usbekisk arkeolog som ble en kristen for en tid siden. Denne karen har nå viet 
en stor del av sin tid til å påvise gamle spor etter kristne langs Silkeveien i Sentralasia. Han 
har funnet mange slike, og regner med å finne flere. For han er det viktig å understreke at 
folket hans har en gammel rot i kristen tro som folket har glemt. Kristendommen kom til 
Sentalasia før Muhammed ble født, er hans budskap. For mennesker som er opptatt av 
kulturelle røtter og de lange historiske linjene bakover, er dette et viktig budskap.  
 Jeg husker en samtale med en tajikisk student på en gaterestaurant i Samarkand høsten 
2003. Hun hadde nettopp vist oss den mektige muslimen Timur Lenchs mausoleum i byen, og 
nå samtalte vi om det vi hadde opplevd. ”Er du klar over at kristendommen kom til 
Samarkand før Islam”, spurte jeg frimodig. Jeg glemmer sent hennes skeptiske blikk og 
kjappe avvisning. Pr. i dag hadde hun flere kristne venner, men hennes forestilling var at 
kristendommen kom til hennes by etter 1991. For henne var vår informasjon om kristne i dette 
området på 4-500-tallet viktig. På 800-tallet utgjorde de kristne faktisk en betydelig minoritet. 
Ja, enkelte stammer på de sentralasiatiske slettene var kollektivt blitt kristne! 
 Dette må Asias kristne få vite! Det er for dem et viktig budskap. Kristendommen 
hadde et solid feste langt inne på det asiatiske kontinentet lenge før oppdagelsen av Amerika, 
eller for den saks skyld før de første misjonærene satte foten på norsk jord! 
 Jeg har enda en motivasjon. De første misjonærene som dro østover opplevde aldri at 
kristendommen ble statsreligion i noe land, slik det skjedde i Romerriket på 300-tallet. De var 
religiøse minoriteter de aller fleste steder i Asia. Deres utfordring var å forkynne evangeliet til 
buddhister, taoister, konfusianere, hinduer, zoroastrister, manikeere, shamanister o. fl. Det 
jødisk-kristne verdensbildet var totalt forskjellig fra et verdensbilde der karma og 
reinkarnasjon er viktige begreper. Denne utfordringen tok de første misjonærene til Asia på 
alvor. Deres skrifter viser at de hadde en dyp forståelse og respekt for det religiøse landskapet 
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de beveget seg inn i. Jeg tror faktisk at norsk misjon har mye å lære av denne historien. Den 
fant sted i det første millennium av kirkens historie. Nå er vi ved begynnelsen av et tredje 
millennium etter Kristi fødsel. Vi arbeider med begreper som kontekstualisering og 
tverrkulturell kommunikasjon og innbiller oss at dette er forholdsvis nye ting. Østens gamle 
kirke har en lekse å lære oss ut fra sin lange og dyrt kjøpte erfaring som vi bør stanse ved. Det 
vil jeg gjerne bidra til i det følgende. 
 
3. Oppgaven 
Jeg ønsker med denne artikkelen å peke på viktige sider ved de kristnes misjonsframstøt langs 
Silkeveien de første århundrene av kirkens historie. Østens kirke1 valgte sin egen vei og fikk 
sin identitet i kjølvannet av de kristologiske stridighetene på 400-tallet. Deres misjonsinnsats 
har dimensjoner som førte til at det ved 800-tallets begynnelse var klart flere kristne øst for 
Jerusalem enn tilfellet var i vest. Den svenske teologen Carl Henrik Martling2 hevder at det 
kunne dreie seg om over 80 millioner medlemmer. Jeg ønsker å fortelle denne historien, 
riktignok i skisseform, og er klar over at viktige elementer er utelatt. Dette gjelder særlig 
misjonsframstøtet mot India, som fortsatt har en levende, om enn liten, kirke med røtter fra 
denne tiden. Denne historien er så omfattende, at det ikke er rom for den i denne artikkelen. 
 Jeg ønsker særlig å se på hvordan denne kirken ekspanderte til Sentralasia og Kina 
fram til Tang-dynastiets fall i år 905, og hvordan de første misjonærene til Kina utformet sin 
teologi. Den ble til i møte med gammel kinesisk religiøsitet og reflekterer i høy grad dette. 
Det er svært ulike oppfatninger av hvordan kildematerialet her skal tolkes. Martin Palmer 
kaller i sin bok The Jesus Sutras3, som ble publisert så sent som i 2001, den første kinesiske 
kirke for ”the lost religion of Taoist Christianity”. I dette ligger en oppfatning av de første 
kinesiske kristnes teologi som innebærer synkretisme. Jeg vil på enkelte sentrale punkter 
drøfte berettigelsen av en slik påstand. 
 Jeg vil også se nærmere på det faktum at vi etter forfølgelsen i 845 har svært lite 
informasjon om kirken i Kina. De fleste forskere tolker dette dit hen at den på det tidspunktet 
var nærmest utryddet. Jeg ønsker å undersøke holdbarheten i dette. 
 Når det gjelder Kinas kirke, har jeg valgt å undersøke utviklingen under Tang-
dynastiet, dvs. fram til år 905. Jeg trekker imidlertid linjene framover til den store 
revitaliseringen av kristendommen i Kina som fant sted under det mongolske Yuan-dynastiet. 
 Når det gjelder tekstene fra Nestorianer-steinen og fra Dunhuang-funnene, har jeg ikke 
gjengitt disse i sin helhet pga. omfanget, men siterer en del avsnitt fra Martin Palmers 
engelske oversettelse i boken The Jesus Sutras. 
 
4. Metodiske overveielser. Kilder 
De første misjonærene som forkynte evangeliet østover har satt mange spor etter seg. Noen av 
dem er fortsatt synlige. Korset er synlig på mange gravmonumenter og minnesmerker som er 
avdekket opp til vår egen tid. Gamle ruiner av kirker og klostre er gravet fram, nye funn blir 
stadig gjort. Når det gjelder skriftlige vitnesbyrd, finnes misjonærenes virksomhet omtalt hos 
enkelte antikke historieskrivere som Eusebius. Dokumenter fra patriakatet i Seleukia-Ctesifon 
og senere Bagdad gir viktig informasjon. Mye av dette stoffet finnes på British Museum. 
Orginaldokumentene er her på syrisk. Når det gjelder Kina, finnes dokumenter fra det 

                                                 
1 Jeg har valgt denne benevnelsen på den kirke som ble dannet som et resultat av de første kristnes 
misjonsframstøt mot øst. Den fikk aldri den rigide organisering som kirken i vest, men den hadde et felles 
kirkespråk, syrisk, og i hovedsak en felles teologi. Den ble på et tidlig tidspunkt selvstendig i forhold til Vestens 
kirke, og utviklet sin egen kirkefromhet og misjonsstrategi uavhengig av den øvrige kristenhet. Den fikk også 
rammebetingelser som var vesensforskjellige fra de vestlige kirkene. Jeg vil behandle dette spørsmålet i kap. 5. 
2 Se Martling s. 95 
3 Se litteraturlisten 
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offisielle Kina som kaster lys over kristendommens vei i landet. Dette gjelder særlig 
dokumenter fra Tang-dynastiet. 
 Men når det gjelder Kinas første kirke, er intet enkeltdokument viktigere enn 
innskriften på ”Nestorianer-steinen” i Xian. Her får vi adgang til utrolig mange detaljer ved 
den kristne misjons begynnelse i Kina. Blant annet får vi vite at de kristne hadde med seg 
ikoner og hellige skrifter, sutras, som de på keiserens oppfordring fikk oversatt til kinesisk. 
Noen av disse, sammen med andre, ble like før år 1900 funnet i en grotte langt nord i Kina. 
Det var en buddistprest fra Dunhuang i Gansu provins som oppdaget denne grotten noen 
kilometer utenfor byen. Den hadde vært forseglet siden ca. 1005, altså i nesten 900 år(!) og 
inneholdt et helt bibliotek med flere hundre bokruller. De fleste av disse var buddistiske, men 
det var også noen som forkynte en religion som de fleste ikke trodde eksisterte i Kina på den 
tid bokrullene ble forseglet. De fortalte om Lysets religion som var kommet fra Da Qin (vest) 
til Kina. Dessverre fikk ikke disse skriftene noen god behandling i ettertid. Noen av dem 
dukket opp i Paris i 1908, mens de fleste, inkludert flere av de kristne, ble etter hvert kjøpt 
opp av japanske antikvitetshandlere, og er i dag i privat eie i Japan.  
 Disse gamle skriftene er sammen med steinen i Xian våre viktigste kilder til forståelse 
av kristen misjon i Kina fram til år 1000. En del av disse ble opprinnelig skrevet på de 
språkene misjonærene talte, men ble tidlig oversatt til kinesisk. Det innebærer at et 
primærstudium av dette materialet betinger svært gode kunnskaper i klassisk kinesisk og i de 
mest brukte religiøse skrifter i Kina i samtiden (buddistiske, taoistiske og kufusianske). Da 
jeg ikke besitter denne type kunnskaper, er jeg henvist til andre, som har oversatt og tolket 
dem slik at de er blitt tilgjengelige på engelsk.  
 Jeg har særlig gjort meg nytte av to omfattende studier: Japaneren P. Y. Saeki som var 
professor ved Waseda University i Tokyo utgav i 1937 en oversettelse og kommentar til 
tekstene som bygget på 20 års studier av materialet. Saekis studier må sies å markere et 
vendepunkt i forståelsen av den tidligste kristendom i Kina. A. C. Moule gjorde et lignende 
studium av materialet noen år tidligere (1930). Jeg har ikke funnet andre forsøk på å oversette 
og tolke disse skriftene i det 20. århundre ut fra tilsvarende vitenskapelige krav som Moule og 
Saeki. 
 I 2001 publiserte imidlertid teologen og Kina-kjenneren Martin Palmer boka The Jesus 
Sutras, der både teksten på Nestorius-steinen og Dunhuang-skriftene gis en nyinterpretasjon, 
blant annet på bakgrunn av gjenoppdagelsen av et kristent kloster ikke langt fra Xian. 
Arbeidet er gjort sammen med et tverrfaglig team av kinesiske eksperter. Det er særlig Saekis 
og Palmers arbeider som er utgangspunkt for mine vurderinger. Det er deres oversettelser jeg 
gjør bruk av når jeg vurderer tekstene. Når det gjelder den mer generelle historie knyttet til 
Østens kirke, har jeg hatt mye utbytte av Moffetts og Martlings arbeider. Se for øvrig 
litteraturlisen! 
 
5. Viktige begreper 
Jeg har til nå valgt å bruke betegnelsen Østens kirke på den delen av kristenheten som 
utbredte seg østover fra Antiokia og Edessa og som i løpet av utrolig kort tid fikk fotfeste i 
store deler av det sassanidiske rike, India, Sentralasia, Sør-Sibir, Tibet og Kina. Den fikk etter 
hvert sitt hovedkontor i Seleukia-Ctesifon og senere i Bagdad hvor det forble helt fram til 
1924. Denne kirken har alltid hatt og har fortsatt syrisk som sitt kirkespråk, og man har derfor 
ofte kalt den for den syriske kirke. Mot dette kan hevdes at menighetene i den romerske 
provinsen Syria etter hvert ble splittet i en vest-syrisk og en øst-syrisk kirke grunnet de 
kristologiske stridighetene på 400-tallet. Dessuten ble innflytelsen fra de syriske kristne snart 
redusert og det var kristne fra andre områder innenfor denne kirken som kom til å spille en 
langt viktigere rolle enn syrerne.  
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 Av ulike årsaker har denne kirken i lang tid hatt benevnelsen nestoriansk i navnet. 
Nestorius, som i sin tid ble avsatt som patriark av Konstantinopel og fordømt som kjetter, har 
gjennom hele den påfølgende historie hatt ett stort navn blant de kristne i øst. De mente og 
mener fortsatt at de fordømmelsene som ble utstedt mot han var urettferdige og hadde sin 
årsak i helt andre forhold enn de læremessige. Betegnelsen nestoriansk skaper hos de fleste et 
inntrykk av et teologisk særstandpunkt som avviker fra det ortodokse. Som vi senere skal se, 
er dette neppe treffende for denne delen av kristenheten verken i dag eller på andre tidspunkt 
av historien. Selv om en seriøs forsker og kjenner av denne kirken som Saeki bruker denne 
betegnelsen, mener jeg det er lite sakssvarende. 
 Kirkens offisielle navn er i dag Østens hellige apostoliske og katolske assyriske kirke4. 
Jeg velger derfor i tilslutning til Palmer og andre å bruke betegnelsen Østens kirke5. 
 Et annet viktig ord i vår sammenheng er begrepet sutra. Det står her som betegnelse 
for hellige skrifter som de første misjonærene hadde med seg til Kina. Ordet forekommer ofte 
innenfor buddhismen, og brukes der om hellige tekster. Det er avledet fra ordet for ”tråd” på 
Sanskrit (jfr. det norske sutur) og skal gi oss forestillingen om en tråd av visdom og hellig 
lærdom som finnes i vedkommende bok6. Bokrullene fra Dunhuang bruker flere steder 
betegnelsen sutra (kinesisk: ching) om seg selv, og det er naturlig for oss å gjøre det samme 
her. 
 
6. ”Nestorianer-steinen” 
La oss nå se nærmere på dette utrolige minnesmerket som gir oss så mye interessant 
informasjon om det første forsøket på å forkynne evangeliet for det kinesiske folk. Vi vil da 
først se nærmere på steinen som sådan og omstendighetene rundt funnet av den. 
 
6.1 Når og hvor ble steinen funnet? 
Det var misjonærer fra den romersk-katolske kirke som først formidlet informasjonen om 
funnet av dette minnesmerket, og som gjorde innholdet av inskripsjonen tilgjengelig for det 
kristne Europa. Saeki7 viser til en kjent kinesisk arkeolog som hevder at steinen ble funnet av 
kinesiske arbeidere som holdt på å grave en grav der et lite barn skulle legges. Han legger til 
at folk i Chang-an trodde at årsaken til dette funnet var at den avdøde guttens ånd hadde ledet 
arbeiderne til stedet. Gutten var nemlig en ærlig liten buddhist! 
 Men mot dette står jesuitten Fader Emmanuel Diaz som i 1644 utgav en bok på 
kinesisk om dette temaet. Han hevder her at steinen ble funnet ”under the foundation of a 
ruined wall at a certain place in Kuan-chung while people were digging the ground by the 
orders of the Government during 1623 A. D. The extraordinary nature of the Inscription and 
archaic style of writing are beyond the reach of modern scholars. Thus the stone was put away 
within the premises of the Chin-cheng-ssu”.8 
 Dette er en interessant påstand som det synes å være bred enighet om i dag blant 
europeiske forskere. Spørsmålet er da hvor Chin-cheng ssu er? Ssu er det ordet man valgte for 
et kloster som var bygget, eller i hvert fall økonomisk støttet av kinesiske myndigheter. Det 
ble brukt om buddhistiske så vel som kristne. Når det gjaldt de sistnevnte, var det kun fire 
kloster som ble betegnet som ssu, både klostret i Chang-an og i den østlige hovedstaden i 
riket, Loyang. Dessuten ble dette begrepet brukt om et kloster i Kuan-chung, som var et 
distrikt ca. 90 km fra Chang-an. Det er dette klosteret Fader Diaz her omtaler, og som i andre 
kilder benevnes som Da Qin-klosteret. 
                                                 
4 Martling (2000) s. 92 
5 Palmer bruker betegnelsen The Church of the East. Se Palmer (2001) s. 97 
6 Palmer (2001) s. 2 
7 Se Saeki (1937) s.27 
8 Saeki (1937) s. 27. Dette er også stadfestet av Bartoli 
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 For Martin Palmer er dette et viktig poeng. I 1998 gjorde han et vellykket forsøk på å 
finne dette klosteret ut fra et kart trykt i Saekis studie. Kartet er antagelig tegnet av japanske 
spioner og gir få holdepunkter. Det avgjørende blir navnet Lou Guan Tai. Når Palmer 
gjenkjente dette navnet, var det fordi det var navnet på det gamle hovedsenteret for Taoismen 
i Kina. Det var, etter tradisjonen, på denne plassen Lao Zi, taoismens grunnlegger, overnattet 
siste natten før han forlot Kina for godt. Men den natten skrev han det lille skriftet Tao Te 
Ching, som er et av taoismens hovedverk. På 600-tallet var Lou Guan Tai et svært viktig sted 
for det religiøse liv i Kina, og det er oppsiktsvekkende at keiseren lot bygge et kristent kloster 
og studiesenter på denne plassen.  At det skulle ligge en kristen institusjon her, har vært 
ukjent for både kinesiske myndigheter og for omverdenen, men lokalfolk på plassen hadde 
tatt vare på tradisjonen om kristne misjonærer som kom dit under Tang-dynastiets Kina. 
Palmer møtte blant annet en kvinne på 116 år som sammen med andre stadfestet tradisjonen 
om et kristent senter ved Lou Guan Tai. I dag står det fortsatt en pagode igjen på plassen, som 
bærer navet Da Qin-pagoden. Denne pagoden, som ble skadet av et jordskjelv på 1500-tallet, 
ble bygd i 781 i forbindelse med en større renovering av de øvrige bygninger. Det er 
sannsynlig at minnesteinen ble reist i forbindelse med avslutningen av dette byggeprosjektet,- 
det var ikke uvanlig at viktige minnesmerker ble reist i forbindelse med at et større 
byggearbeid var fullført9.  

I 1999 ble det startet restaurering av Da Qin-pagoden, og det ble blant annet avdekket 
et relieff av den hellige familie og av profeten Jona inne i denne. Disse gamle kunstverkene 
avlegger altså fortsatt et vitnesbyrd om inkarnasjonen og Jesu oppstandelse10. Det pågår for 
tiden utgravninger på stedet, men det har foreløpig vært vanskelig å skaffe til veie 
informasjon om resultatene av disse. 
 Dette betyr at Tang-dynastiets hersker har plassert et kristent kloster som nærmeste 
nabo for det som må betegnes som det aller helligste for det religiøse Kina. Dette er ikke uten 
betydning når vi skal se nærmere på inskripsjonen og de kristnes hellige skrifter. De 
reflekterer nemlig en betydelig grad av innsikt og forståelse for den religiøse kontekst de 
skulle forkynne inn i. At dette var blitt lagt merke til, er plasseringen av Da Qin-klosteret med 
å understreke. På denne bakgrunn er det ingen overraskelse at de kristne valgte å plassere 
dette viktige minnesmerket nettopp her.  
 
6.2 Hvem forfattet inskripsjonen på steinen? 
Dette spørsmålet gir inskripsjonen oss et klart svar på ved det at det midt på andre linje til 
høyre på steinen sies at den er forfattet av munken Jingjing tilhørende Da Qin-klosteret. Det 
har vært reist tvil om Jingjing var en historisk person. Dette er tilbakevist ved at hans navn er 
nevnt i en bok om den indiske buddhistmunken Prajna, som kom til Chang-an fra Kapisa, 
India i 782. Prajna trengte en dyktig språkmann til å hjelpe seg med oversettelsen av det 
buddhistiske skriftet Satparamitta, og ble anbefalt Jingjing11. 
 Navnet Jingjing betyr Lysende renhet. Meningen er ganske sikkert at han var renset 
gjennom møtet med Lysets religion som var det offisielle navnet på kristendommen i Kina. 
De kristne var lysbærere! Nå hevder Saeki at Jingjing var en persisk munk ved navn Adam ut 
fra den syriske teksten på steinen der han blir omtalt som Adam, Chorpiscopus og Papash av 
Kina. Palmer mener imidlertid at hans store kunnskaper om kinesisk språk og kultur klart 
beviser at han var kineser. Det er helt usannsynlig at en mann som Prajna ville valgt en 
persisk munk som medarbeider i sitt oversettelsesprosjekt12. 

                                                 
9 Palmer (2001) s. 207 
10 Jonas historie blir i den østlige kristenhet tolket som forbilde på Jesu oppstandelse. Dette finnes jo også i NT 
11 Saeki (1937) s. 34f 
12 Palmer (2001) s. 181 
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 Jingjing var utvilsomt en stor kristen tenker som var tilknyttet klosterlivet i Da Qin-
klosteret ved Lou Guan Tai. I følge en kristen sutra som vi senere skal beskjeftige oss med, 
har han oversatt mer en 30 av de kristnes hellige skrifter. Sammen med Aluoben er han 
utvilsomt den mest sentrale leder for den første kristne kirke i Kina. Hans kjennskap til 
taoismen, og særlig til skriftet Tao Te Ching, er helt ekstraordinært, og når vi i denne 
artikkelen er opptatt av den kinesiske kirkens evne til å forkynne evangeliet om Jesus til det 
religiøse Kina, er Jingjing sentral. Han blir i en senere sutra fra kirken i Kina identifisert som 
en Dharma13 konge.  Det betyr at han var en av kirkens fedre som man takket Gud for 200 år 
senere for det han hadde fått bety. Palmer skriver om han:  
 

One of the most outstanding christians ever produced by China, he is also, to the best 
of our limited knowledge, the greatest product of the Tang Dynasty Church in China. 
He wrote works that are masterpieces of world spirituality in his ability to interpret to 
a Chinese world the significance of Jesus’ human incarnation. He deserves to be 
recovered from obscurity and recognized by contemporary spiritual seekers with the 
same admiration and affection that his own Church clearly had for him14. 

 
6.3 Dekorasjonen øverst på monumentet 
Øverst på monumentet finnes et kors som i dag er noe utydelig, men som ikke er vanskelig å 
se på tidligere kopier. Korset er av samme type som man har funnet på det indiske kristne 
mener er apostelen Tomas’ grav i Meliapor i India. Over korset sees en flammende perle. 
Under korset er en sky, som er et fremtredende taoistisk symbol (også tidlig brukt av Islam i 
Kina). Skyen representerer etter taoistisk tankegang Yin, mens perlen representerer yang. 
Under korset sees også en lotus-blomst, som er et karakteristisk buddhistisk emblem. Denne 
står opp fra eksistensens mørke hav. Allerede her får vi en indikasjon på at de kristne i Kina 
var svært opptatt av at budskapet deres skulle gi mening også i andre religiøse miljøer i 
landet.  
 Det er mange som har forsøkt å tolke denne symbolikken. Det er neppe tvil om at de 
som står bak minnesteinen har et bevisst ønske om å gi uttrykk for et anliggende gjennom 
dette emblemet. De som mener at kristendommen under Tang-dynastiet var preget av 
synkretisme, tolker emblemet ut fra denne forståelsen. Moffett viser til en tidlig studie av 
inskripsjonen på Nestorius-steinen av J. Legge (1888). Legge siterer en misjonærkollega som 
spurte hvorfor det gikk så galt med nestorianismen i Kina? Svaret var: ”How could it 
succeed? There was no gospel in it”15.  
 Dette er ikke min forståelse av de dokumentene vi i dag har fra Østens kirke i Kina. 
Nå kan det sies til Legges og hans samtidiges forsvar at skriftene som ble funnet i Dunhuang 
ble funnet på et senere tidspunkt enn da de gjorde sine studier. Men de hadde tilgang til 
teksten på Nestorianer-steinen, og den gir etter mitt syn klart uttrykk for genuin kristendom.  
 Emblemet øverst på steinen bør derfor tolkes slik at de kristne ønsker å gi uttrykk for 
at på det tidspunktet steinen ble reist var korset plantet i kinesisk jord midt mellom de 
taoistiske grunnkreftene yin og yang og i et religiøst landskap der buddhisme og taoisme var 
dominerende.   
 
6.4 Overskriften 
Inskripsjonen har også en slags ”overskrift”. Den er inngravert med ni store kinesiske tegn, og 
kan oversettes slik: Beretningen om overleveringen av Lysets Religion i Kina fra Vesten.  
                                                 
13 Dharma er sanskrit og betyr ”undervisning”. En Dharma er en troverdig bærer av sannheten 
14 Palmer (2001) s. 182 
15 Moffett s. 309 viser til J. Legge: The Nestorian Monument of Hsi-an Fuin Shen-hsi, China, Relating to the 
Diffusion of Christianity in China….London: Trubner, 1888 
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 At de kristne velger å bruke uttrykket Lysets religion i et land der lyset er metafor både 
for renhet og frelse er spennende. Tegnet for ”religion” er for øvrig det samme som man 
bruker for å beskrive for eksempel buddhismen som religion. 
 
7. Budskapet fra inskripsjonen 
Teksten på Nestorianer-steinen er delt i fire deler og er skrevet med 1900 kinesiske tegn. I 
tillegg finnes drøyt 70 syriske ord og like mange syriske navn. Fordi sammenstillingen av 
kinesiske og syriske navn i denne teksten er unik, har den også vært et nyttig redskap til å 
rekonstruere kinesisk uttale på denne tiden. 
 Overskriften antyder altså at hensikten med å reise minnesmerket var å ta vare på 
beretningen om hvordan det gikk til at Lysets religion kom til Kina og fikk fotfeste der. Den 
forteller om medgang og framgang for de kristne og om motgang og forfølgelse. Vi får 
innblikk i et dynasti som gav alle religioner stor frihet, og som periodevis også favoriserte de 
kristne. Men vi får også høre om motgangstider der kristne blir drept på grunn av sin tro. 
 Men teksten viser oss også at de kristne ønsket å presentere hvilket budskap de hadde 
til det kinesiske folk. Den presenterer ikke noen bekjennelse på linje med det vi møter i 
Vestens kirke, men vi får et innblikk i hva etterfølgerne av Lysets religion forkynte. Dessuten 
gir inskripsjonen oss et levende møte med dagliglivet i et kristent kloster. 
 La oss se nærmere på teksten: 
 
7.1 Begynnelsen 
Taoismen er dypt engasjert av spørsmålet om alle tings begynnelse. I Tao Te Ching, som altså 
ble skrevet noen steinkast fra stedet der Nestorius-steinen ble reist, legges stor vekt på 
skapelsen av grunnkreftene i tilværelsen Yin og Yang. Dette er også reflektert i første delen 
av inskripsjonen, men settes inn i en ramme der det er den treenige Gud som er opphavet.  
 

In the beginning was the natural constant, the true stillness of the Origin, and the 
primordial void of the Most High. Then the spirit of the void emerged as the Most 
High Lord, moving in mysterious ways to enlighten the holy ones. 

 
Treenigheten blir beskrevet slik: 
 

He is Joshua, my True Lord of the Void, who embodies the three subtle and wondrous 
bodies, and who was condemned to the cross so that the people of the four directions 
can be saved. 

 
Vi ser her at Kristi universelle frelsesverk forkynnes krystallklart med termer som utvilsomt gir 
mening for tilhørerne, i forbindelse med at treenigheten presenteres. I hele dette avsnittet er det 
Bibelens skapelsesberetning som angir retningen på framstillingen, mens formen og begrepene i stor 
grad er taoistiske. Her polemiseres ikke mot yin-yang-konseptet, men den treenige Gud betraktes som 
opprinnelsen også til disse: 
 

He beat up the primordial winds and the two vapors were created. 
 
Når det gjelder skapelsen av mennesket legges det stor vekt på at de første menneskene fikk 
the original nature. Dette uttrykket er hentet fra taoismen, men selve saken finnes i 
skapelsesberetningen i 1. Mosebok. Uttrykket innebærer at mennesket er skapt i samsvar med 
Guds intensjoner. 
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He gave to them the original nature of goodness, and appointed them as guardians of 
all creation. 

 
Syndefallet blir ikke skildret inngående, men det presiseres at mennesket på et tidspunkt kom 
under innflytelse av Satan. Jingjing bruker her det syriske ordet for Satan som svarer til det 
hebraiske. Dette ordet finner vi ingen andre steder enn her i de aktstykkene som er 
tilgjengelige for oss fra den første kristne tid i Kina. I stedet brukte man uttrykk som ”Kongen 
Yama av jordens fengsel” eller ”Den store onde ånd”16.  
 Satans rolle var i denne sammenheng at han fikk innflytelse over de første mennesker 
slik at de gav avkall på sin opprinnelige godhet: 
 

Under the influence of Satan, they abandoned their pure and simple goodness for the 
glitter and gold. 

 
Mennesket valgte altså ”gull og glitter” framfor sin opprinnelige natur. Dette har også mange 
forbilder i taoismen, f. eks. i Tao Te Ching. Her fremstilles vismannen nettopp som den som 
avstår fra begjæret etter rikdom. Han blir ikke stolt, han sørger for at folk ikke blir 
oppmerksom på hans gode gjerninger og blir ikke drevet av ambisjoner. Satan står her for 
menneskehetens trang etter stadig å få mer. Syndefallet var nettopp øyeblikket da mennesket 
valgte Satans vei i stedet for Guds. 
 For øvrig merker vi oss uttrykket guardians of all creation. Tankegangen her er nok 
mer taoistisk enn bibelsk, det ser vi blant annet i behandlingen av budene i The Sutra of Jesus 
Christ. Her er menneskets oppgave mer vaktmannens enn forvalterens. I Gen 1,28 er 
menneskets rolle å utnytte skaperverket og herske over det på vegne av Skaperen. I Jingjings 
tankegang er det å ta liv en umulighet. 
 
7.2 Frelse fra karma og reinkarnasjon 
Et helt sentralt punkt i Jingjings frelsesforståelse er knyttet til de buddhistiske begrepene 
karma og reinkarnasjon. Den kinesiske varianten av buddhismen var i stor grad orientert ut fra 
spørsmålet om frelse, noe som bidro til den åpenhet de kristne møtte for sitt budskap. Men for 
buddhisten ble dette et stadig strev etter å kvitte seg med dårlig karma fra tidligere liv 
gjennom gode gjerninger og det å avstå fra begjæret. Synden førte jo nettopp med seg dårlig 
karma. Man måtte dermed dra med seg konsekvensene av tidligere liv i stadig nye liv. Dette 
karmas hjul har Jesus brutt. Han er i stand til å bringe oss tilbake til Gud og til vår 
opprinnelige natur.  
 

Falling into the trap of death and lies they became embroiled in the 365 forms of sin. 
In doing so they have woven the web of retribution and have bound themselves inside 
it. Some believe in the material origin of things; some have sunk into chaotic ways; 
some think they can receive blessings simply by reciting prayers; and some have 
abandoned kindness for treachery. Despite of their intelligence and their passionate 
pleas, they have got nowhere. Forced into the ever turning wheel of fire, they are 
burned and obliterated. Having lost their way for eons, they can no longer return. 

 
Synden førte altså ikke bare med seg syndige handlinger og syndig lyst, men mennesket ble 
vevd inn i et nett av ”retribution”, der livet til syvende og sist dreide seg om å mildne 
konsekvensene av det man hadde gjort og forsømt i tidligere liv. Dette var de første kinesiske 

                                                 
16 Palmer (2001) s. 210 
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kristnes personlige erfaring. De kjente av erfaring ”lidelsens hjul” som her kalles ”the Wheel 
of Fire” som enhver ærlig buddhist kjente seg tvunget inn i.  
 Jingjing skildrer noen av de mange forsøk på å komme ut av dette ”hjulet”. Men ved 
menneskelig innsats er det ingen vei tilbake. På denne mørke bakgrunn skildres så Guds vei ut 
av lidelsens hjul: 
 

Therefore, my Lord Ye Su, the One emanating in three subtle bodies, hid his true 
power, became a human, and came on behalf of the Lord of Heaven to preach the 
good teachings. A virgin gave birth to the sacred in a dwelling in the Da Qin Empire. 
The message was given to the Persians who saw and followed the bright light to offer 
Him gifts. 

 
Med ord og begreper velkjent fra buddhisme og taoisme skildres inkarnasjonen for oss. Det er 
verd å merke seg at for Østens kirke er det viktig at de vise menn kom fra deres område og 
hadde yrker som lød kjent i deres ører.  
 Fortsettelsen bruker klassiske buddhistiske bilder. Her sammenlignes frelsen med en 
flåte som ferger den troende over til ”lysets palass”: 
 

He set afloat the raft of salvation and compassion so that we can use it to ascend to 
the palace of light and be united with the spirit. He carried out the work of 
deliverance, and when the task was completed, He ascended to immortality in broad 
daylight 

 
Tilføyelsen om at Jesu himmelfart fant sted i ”broad daylight” er interessant. ”Udødelige” 
menn slik de kristne hadde lest om dem i sine gamle religiøse skrifter, fòr alltid opp til 
udødelighet i hemmelighet. Ingen visste om det før de fant en tom likkiste. Men når det gjaldt 
Jesus dreide det seg om en bevitnet hendelse som skjedde i dagslys. Her er hensikten utvilsom 
å vise at taoismens vismenn og buddhismens frelsesskikkelser blir for upålitelige å regne 
sammenlignet med Jesus. Et lite stykke apologetikk fra 700-tallet! 
 Noen av de som har beskjeftiget seg med teksten på Nestorianer-steinen har bemerket 
at Jesu død og oppstandelse nærmest er fraværende. Det er, som vi har sett, ikke tilfelle, og 
temaet finnes dessuten i bilder som for oss ikke er uten videre tilgjengelige. Særlig gjelder 
dette bildet med lyset som gjennomtrenger mørket. ”Sacrificial death has been interpreted as 
lightening a candle, bringing light into the darkness, and thus overcoming the darkness,,,,,,The 
Church in China used the imagery of light, candle or sunlight to convey salvation from the 
wheel of karma and rebirth”17. Betydningen av bildet liger altså svært nær den man møter i 
Johannesevangeliet og i Salmenes bok. Når de kinesiske kristne kalte sin lære for ”Lysets 
religion” var det fordi de ville forkynne frelse gjennom Jesu offerdød og hans oppstandelse. 
 
7.3 De kristnes Bibel  
Vi kjenner ingen oversettelse av Bibelen til kinesisk fra denne tiden, men vi finner mange 
henspeilinger på bibelske tekster. Inskripsjonen taler også om  
 

The 24 holy ones have given us the teachings, and heaven has decreed that the new 
religion of the ”Three-In-One Purity that cannot be spoken of” should be proclaimed 

 
De ”24 hellige” er forfatterne av Det gamle testamente, en regnemåte der f. eks. Moses er 
forfatter av alle de fem mosebøkene.  

                                                 
17 Palmer (2001) s. 216 
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Teksten omtaler også Det nye testamente: 
 

He left 27 books of scriptures to inspire our spirit 
 
 Dette har vakt undring hos forskerne. Dette utsagnet viser utvilsomt til Det nye testamente, 
men antallet skrifter som nevnes er oppsiktsvekkende. Den Østsyriske Kirke aksepterte aldri 
de fire omdiskuterte brevene (2. Pet, 2. og 3. Joh og Jud) og Johannes’ Åpenbaring. Deres 
kanon bestod av 22 nytestamentlige skrifter. Forskerne har undret seg adskillig over at 
Jingjing her opererer med 2718. 
 Det viser seg imidlertid at det på 700-tallet var kontakt mellom keiseren i Bysants og 
Tang-dynastiet i Chang-an. Denne kontakten skjedde i 719 og i 742. I følge kinesiske 
referater fra besøket, ble den bysantinske delegasjonen ledet av Dadeseng. De kinesiske 
tegnene betyr her ”Munk av stor fortreffelighet”, og innebærer at vedkommende var 
erkebiskop i den ortodokse kirke i Bysants. Man mener det ville være svært sannsynlig at en 
erkebiskop hadde med seg som gave en Bibel, eller i det minste et nytestamente til keiseren, 
som en slags selvpresentasjon. For kirken i Kina var dette selvsagt et kjærkomment 
supplement til deres hellige skrifter19.  
 
7.4 Klosterliv 
Inskripsjonen gir oss også noen glimt inn i livet i et kristent kloster og av de omreisende 
munkene. Vi får høre om munkene som slo på et stykke tre for å kalle folk til andakt,- slik 
flere østlige kirker gjør det. Det samme skjedde i buddhistiske klostre. Det er interessant at 
inskripsjonen nevner uttrykket Eastern-facing rites. Man vendte seg altså mot øst når man ba. 
Dette forskjellig fra alle kinesiske templer der man enten vendte seg mot sør eller nord. Et 
kinesisk tempel er alltid anlagt nord-syd, mens kirker og klosteranlegg alltid ble anlagt øst-
vest. Her valgte man altså den Østsyriske kirkes tradisjon. 
 Hvordan tok så munkelivet seg ut? Vi lar Jingjing svare: 
 

those who choose to grow beards, shave their heads, travel on the open roads, 
renounce desire, have neither male nor female slaves, see all people as equal, and do 
not hoard material goods. 

 
Munkene var altså ikke isolert i klostrene med sitt fromhetsliv, men det dreide seg om 
omreisende predikanter som ble lagt merke til ved sine holdninger og sin livsstil: De 
motarbeidet slaveriet (i motsetning til buddhistene!), og viste i praksis at alle mennesker har 
samme verdi. Dessuten hadde de et enkelt liv der de ikke samlet materielle goder. Munken 
var misjonæridealet i Østens kirke. Hans liv innebar en veksling mellom stillhet og 
kontemplasjon på den ene siden, og forkynnelse, undervisning og diakoni på den andre siden.  
 Men munkelivet var også et liv i bønn og lesning av kirkens hellige skrifter: 
 

We use abstinence to subdue thoughts of desire; and we use stillness to build our 
foundation 

 
 Vi får høre at munkene hadde sju bønnetider daglig,- på samme vis som i Vestens kirker. De 
feiret også søndagen som helligdag: 

                                                 
18 Saeki har ingen forklaring på dette. Han fastslår at disse skriftene aldri kom inn i Peshitta, og føyer til:”That 
they were recognized by the Nestorians in the eighth centry is an important point for consideration by students of 
the Syrian canon”. Saeki (1937) s. 83-84 
19 Palmer gjør oppmerksom på at disse besøkene har vært svært lite kjent i forskningen. Se Palmer (2001) s. 215-
216 
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Every seven days we have an audience with Heaven We purify our hearts and return 
to the simple and natural way of the truth 

 
 Dette avsnittet er regnet som det eneste som refererer direkte til nattverden fra kjente skrifter 
fra den første kristne tid i Kina20. Det er for øvrig interessant at kirken innfører syvdagers-
uken. Den samtidige kinesiske kalenderen tok utgangspunkt i månens syklus. 
 
7.5 Hvordan kom kristendommen til Kina? 
De første kristne misjonærene til Kina må ha vært ventet av landets myndigheter. Det betyr at 
det må ha vært kristne fra Østens kirke som har hatt kontakt med Tang-dynastiet før Aluoben 
og hans medarbeidere ankom. Det framgår av inskripsjonen at dette besøket var godt 
forberedt. Nå vet vi ikke tidspunktet for når Kina første gang hadde besøk av kristne. 
Kristendommen var i alle fall etablert i Sentralasia og Nord-India på 400-tallet, og på 500-
tallet var enkelte folkegrupper i området sterkt influert av kristen tro. På siste del av 500-tallet 
var kirken etablert også i Tibet. 
 Det er derfor overveiende sannsynlig at Kina har hatt besøk av kristne før år 635. 
Samtidig er det viktig å ta med at fra det øyeblikk at Tang-dynastiet kom til makten (618) 
inntrådte også en helt ny holdning fra kinesiske myndigheter i forhold til ikke-kinesiske 
religioner. De fleste av Tang-keiserne var svært tolerante både på det religiøse og økonomiske 
området, noe som var avgjørende for kristendommens raske vekst i landet. 
 Et viktig spørsmål er hvor Alouben og hans folk kom fra. Inskripsjonen slår fast at de 
kom fra Da Qin, og de fleste forskere synes å mene at dette innebærer at de kom fra Persia 
(Saeki, Moffett). Dette synes av flere grunner lite sannsynlig. 
 For det første finnes det ikke referanser i arkivet ved patriarkatet i Seleukia Ctesifon (senere 
Bagdad) til misjonsframstøt mot Kina på 600-tallet. Først på 700-tallet finnes slike referanser. 
 For det andre var man i Persia på denne tiden sterkt opphengt i konflikten mellom det 
sassandinske og det byzantinske rike som nådde et høydepunkt i år 632. Det synes helt 
usannsynlig at Østens kirke sentralt ville ha noen som helst slags muligheter til et slikt 
omfattende misjonsinitiativ under de rådende forhold i Persia. 
 Det tredje argumentet finnes i de skriftene Aluoben og hans medarbeidere bar med 
seg, og som vi i dag har tilgang til fire av. Disse skriftene er verken fra Syria eller Persia, men 
er preget av religiøse metaforer og bilder som hører hjemme i Sentralasia. Nyere forskning 
synes å sannsynliggjøre henvisninger til buddhistiske tekster fra India som i dag ikke er 
tilgjengelige på Sanskrit, men kun i oversettelse. Dessuten finnes tydelige spor av gresk 
påvirkning, noe som kan peke i retning av en av de gamle indo-greske områdene i Sentralasia. 
Aluoben kan ha vært fra Herat (Afganistan), som var et sterkt kristent område allerede på 4-
500-tallet. Samarkand kan være en annen mulighet, eller Merv lenger sørvest.21 Det synes 
imidlertid overveiende sannsynlig at initiativet til misjon i Kina kom fra noen av de store 
gruppene av sentralasiatiske kristne vest for Midtens Rike. 
 Inskripsjonen gir oss spredte, men svært interessante og levende skildringer av 
enkelthendelser fra kirkens første historie. Aluoben kommer med sin delegasjon til Chang-an 
on azure clouds, får vi høre. At den første kristne misjonær kom på himmelblå skyer innebar 
at han kom med velsignelse til det kinesiske folk. Fargen på skyene sier etter kinesisk 
tankegang noe om hva som skal komme til å skje. Røde skyer betyr krig, mens svarte skyer 
varsler flom osv22. Lyseblå er velsignelsens farge. 

                                                 
20 Saeki oversetter det slik: Once, in seven days, they have ’a sacrifice without the animal’. (i.e. a bloodless 
sacrifice) Saeki (1937) s. 56 
21 Se Palmer (2001) s. 44-48 
22 Palmer (2001) s. 219 
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 Teksten understreker at Aluoben bærer med seg de ”sanne skriftene”. Dette er 
interessant. Det var utvilsomt viktig for de kristne at deres lære hadde et skriftlig nedslag. En 
antar at fire av disse skriftene (de s. k. ”Aluoben-skriftene”) var med i det store funnet av 
hellige skrifter i Dunhuang i Nordvest-Kina rett før år 1900. Dersom dette er tilfellet var i 
hvert fall noen av de skriftene de første misjonærene hadde med seg utarbeidet med tanke på 
at de skulle presenteres for mennesker med et helt annet verdensbilde enn det jødisk-kristne. 
Vi vil se nærmere på disse skriftene i et senere kapittel.  
 Etter en formell mottagelse ved Chang-ans vestport blir Aluoben ført til keiserpalasset, 
der vi får vite at keiseren (Taizong) ønsker skriftene oversatt. Dette blir gjort, og 
inskripsjonen forteller at 
 

When the emperor heard the teachings, he realized deeply that they spoke the truth. 
He therefore asked that these teachings be taught… 

 
Etter dette sendte keiseren ut følgende forordning: 
 

The way does not have a common name and the sacred does not have a common form. 
Proclaim the teachings everywhere for the salvation of the people. Aluoben, the man 
of great virtue from the Da Qin Empire, came from a far land and arrived at the 
capital to present the teachings and images of his religion. His message is mysterious 
and wonderful beyond our understanding. The teachings tell us about the origin of 
things and how they were created and nourished. The message is lucid and clear; the 
teachings will benefit all; and they should be practiced throughout the land. 

 
Denne forordningen finnes også i det offisielle Kinas protokoller, og er det første spor vi 
finner av kristendom i offisielle kinesiske dokumenter. Den er bemerkelsesverdig i sin 
imøtekommenhet, og er kjemisk fri fra reservasjoner og mistenksomhet overfor det nye. En 
årsak er opplagt at de fleste av Tang-keiserne viste en betydelig grad av interesse for impulser 
utenfra. Dynastiet viste i det hele åpenhet og toleranse overfor utenverdenen, noe som bidro 
til å øke Kinas innflytelse både på det økonomiske og kulturelle området. Aldri senere har 
Kina møtt verdenssamfunnet med en lignende åpenhet, og i så måte kan en si at det 
misjonsframstøt som Aluopen ledet på vegne av Østens kirke, skjedde i ”tidens fylde”. 
Forholdene lå uvanlig godt til rette akkurat da. 
 Men det er vanskelig å forstå det annerledes enn at de første misjonærene hadde valgt 
en tilnærming og ”strategi”, om man kan bruke et slikt uttrykk om et misjonsarbeid i det 7. og 
8. århundre, som ikke var uvesentlig for resultatet. Østens kirke ble til forskjell fra sine 
vestlige søsterkirker alltid en minoritetskirke. De kristne i øst måtte forholde seg til et stort 
antall kulturer, folkegrupper og religioner og måtte dermed arbeide med spørsmål som i langt 
mindre grad var aktuelle i vest. Forholdet mellom kristen tro og kultur ble et vesentlig 
spørsmål både for å hindre at selve budskapet ble utvannet og mistet sin kraft, men også for å 
forhindre at man eksporterte de delene av syrisk og persisk kultur som ikke hadde noe direkte 
med kristen tro å gjøre. En måtte dermed arbeide med de grunnleggende spørsmålene om hva 
som er budskap og hva som er form.  
 Denne situasjonen tvang også de kristne til å arbeide seriøst med lokal religiøsitet, og 
ikke minst med de store verdensreligionene, særlig buddhisme og senere islam. I Kina valgte 
man å gå dypt inn i kinesisk religiøsitet, taoisme og konfusianisme, og stille de vanskelige 
spørsmålene om hva som her må forkastes fordi det kommer i strid med kristne 
grunnsannheter, og hva som med fordel kan videreføres som godt og tjenlig. Dersom de fire 
skriftene som vi har bevart som ”the Aluopen sutras” er representative for de første 
misjonærene, er det mye som taler for at de kom fra et område der de har måttet forholde seg 
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til ulike former for buddhisme. Deres skrifter viser at de har hatt inngående kjennskap til 
denne. Slik kjennskap har de ikke kunnet tilegne seg verken i Persia eller Syria, og mye kan 
tyde på at de er blitt til i de områdene som i dag er Afganistan, Pakistan og Nord-India23.  
 Det er derfor grunn til å tro at Aluopen ikke kom fra Persia slik de fleste forskere har 
antatt24, men nettopp fra dette området. Denne teorien styrkes, som tidligere nevnt, også ved 
at det ikke finnes opptegnelser ved patriarkatet i Seleukia Ctesifon som reflekterer denne 
viktige begivenheten. Det tyder på at misjonsframstøtet skjedde på initiativ fra kristne grupper 
i den sørlige delen av Sentralasia. Østens kirke var langt mindre sentralstyrt enn kirken i vest. 
Det finnes mange eksempler på at i tider da kirken var opptatt av interne stridigheter i Persia, 
drev de kristne et aktivt misjonsarbeid lenger øst. 

Det som i denne sammenheng imponerer, er den måten man makter å gjøre det kristne 
budskapet stedegent, det vil i denne sammenheng si kinesisk. Dette har utvilsomt imponert 
keiseren, og har skapt en uhørt interesse for de kristnes budskap utover i folket. Det kan synes 
som inngangen har vært aller størst blant den intellektuelle elite i landet. Buddhismen brukte 
adskillig lenger tid på å finne sin stedegne kinesiske form, de kristne synes å ha maktet dette 
mesterverket i løpet av få tiår. Det synes som at en mann som Jingjing har hatt stor betydning 
i denne sammenheng. 

Inskripsjonen forteller videre om at det ble bygget et kloster for Lysets Religion i 
Yining-gaten i hovedstaden. Her ble det tilsatt 21 munker fra starten av. Senere fortelles det at 
 

Monasteries were built in hundreds of cities and many people received blessings from 
the Religion of Light Church. 

 
Teksten forteller også om et buddhistisk opprør mot de kristne, som fant sted i år 698. Det ble 
nødvendig å forsvare seg fysisk mot en gruppe som i startfasen synes å ha satt ut falske rykter 
om de kristne. Da angrepet kom mot klosteret i Chang-an, stilte biskopen seg opp med 
kirkens relikvier, og dette synes i denne omgang å ha vært tilstrekkelig: 
 

Thus, a disaster was averted 
 
Nestorianer-steinen er en utrolig og fascinerende kilde til vår forståelse av Kinas kirke de 
første 150 år. Da steinen ble reist i 781 var kristendommen en sterk og livskraftig åndelig 
bevegelse i Kina. De kristnes liv imponerte mange og deres lære fikk stadig innpass i nye 
grupper av folket. Keiseren støttet deres arbeid verbalt og tidvis kanskje økonomisk. Og deres 
budskap og gudstjeneste hadde fått et preg som gjorde det mulig å oppleve kirken som 
kinesisk. De kristnes liv og åndelige integritet både overrasket og tiltrakk folk fra 
omgivelsene. 
 
7.6 Hvordan skal man så vurdere teksten på Nestorianer-steinen teologisk? 
De viktigste av troens sannheter er tilstede.  

Gud som den opphøyde og samtidig treenige blir berørt flere ganger. Inskripsjonen har 
ikke ett gudsbegrep, men bruker ulike kinesiske modeller. Treenighetslæren er totalt fremmed 
i asiatisk kontekst, og de kristne velger ikke å fortie den, men forklare den ved begreper 
hentet fra taoismen.  

                                                 
23 Aluopen-sutraene har også et preg av gresk filosofisk tankegods, og det nevnte område var på 600-tallet 
fortsatt preget av gammel gresk innflytelse fra Alexander den Stores dager. Disse skriftene bærer dessuten lite 
preg av klassisk kinesisk religiøsitet. Se forøvrig Palmer (2001) s. 137f 
24 Saeki mener Da Qin betyr den romerske provinsen Syria. Se Saeki (1937) s. 79. Palmer mener at det er et mer 
generelt uttrykk for land og imperier vest for Kina. 
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Skapelsen er en viktig del. Gudsbegrepet er klart personlig og det er gjennom Guds 
personlige inngripen at verden blir til. De viktige begrepene yin og yang (og qi) som for 
enhver kineser representerer selve grunnkreftene i tilværelsen, blir ikke fornektet av de 
kristne, men det blir presisert at også disse er skapt av Gud25.  

Syndefallet blir beskrevet som tap av opprinnelig godhet. Satan blir ansvarliggjort som 
initiativtager. Syndens konsekvenser blir skildret som destruktive og som noe som forfølger 
hvert menneske hver dag. Alvoret i det å synde blir forstått ut fra de klassiske buddhistiske 
begrepene karma og reinkarnasjon. Det taes ikke avstand fra denne virkeligheten, men det 
destruktive i å stadig møte konsekvensene av egne gjerninger i senere liv, kommer til overmål 
klart fram av teksten. At vi må møte konsekvensene av våre synder, er jo en kristen tanke, det 
radikale i de kristnes budskap til 700-tallets Kina er at man går rett inni det som for den 
vanlige kineser er av livets aller ømmeste og vanskeligste punkt, og forkynner at Jesus frelser 
oss fra konsekvensene av våre synder. Jo mer jeg dveler ved denne delen av deres budskap, jo 
mer blir jeg forundret og fascinert over deres dristige evne til å gjøre det kristne buskap 
relevant for det religiøse Kina. Den kinesiske varianten av buddhismen (boddhistattva-
buddhismen) er orientert ut fra spørsmålet om frelse, men gir svar som kun innebærer nye 
byrder og nye anstrengelser for tilhengerne. De kristne forkynte noe som virkelig måtte 
fortone seg som frigjørende og grensesprengende i Tang-dynastiets Kina, nemlig at Jesus har 
brutt karmas hjul, og at vi kan finne tilbake til vår opprinnelige natur og til samfunn med Gud 
ved troen på ham. Begreper som ”rettferdiggjørelse ved tro” mangler, men selve saken er 
tilstede på en svært virkningsfull måte. 

Inskripsjonen dveler ikke mye ved evangeliets kjerne, men slår fast at Jesus ble 
fordømt på et kors for å frelse folk i alle himmelretninger. Bruken av begrepet lys innebærer 
at Jesu død og oppstandelse er implisitt i flere av inskripsjonens deler. Læren om inkarnasjon 
og jomfrufødsel er tydelig nedfelt, det samme gjelder forståelsen av Jesus som både Gud og 
menneske.  

Kristne dyder som godhet og solidaritet løftes tydelig fram. Fra tid til annet undrer en 
seg over en ukritisk hyllest til den herskende keiser. Samtidig presiseres det at de kristne så på 
alle mennesker som like verdifulle. 

Spørsmålet om Nestorius-steinen formidler synkretisme, har ofte vært reist. Det står 
ikke til å nekte for at Jingjing går svært langt i å bruke sin samtids religiøse språk. Som vi har 
sett, går han heller ikke av veien for å ta med seg noe av det religiøse saksinnholdet fra 
kinesisk religion når han presenterer det kristne budskap. Men han uthuler det, og lar det 
fungere slik at det kaster lys over kristne sannheter.  

Jingjing går lenger i sitt forsøk på å gjøre budskapet kontekstuelt enn evangelisk 
misjon anno 2004 gjør. Etter mitt syn, slik jeg ser det i dag, bedriver han ikke synkretisme, 
men går så dypt inn i det som virkelig betyr noe for en kineser, at han makter å gjøre 
evangeliet om Jesus til et virkelig alternativ for frelsessøkende kinesere som har kjørt seg fast 
i de svarene som buddhismen og taoismen gav (og gir!). Når den evangeliske verdensmisjon 
har hatt store problemer med å nå inn til Østens religiøse mennesker, er jeg klar over at det 
har mange årsaker. Men kan det tenkes at én av grunnene er mangel på dristighet til å ta 
Østens religiøsitet på alvor? I såfall har de første kristengenerasjoner i Kina en viktig lekse å 
lære oss! 
 
8. Forhistorien 
Vi har med dette gjort et dristig sprang rett inn i det 7. og 8. århundrets Kina, og stanset ved 
det mektigste av alle kristne minnesmerker i dette landet. Spørsmålet vi må stille oss på denne 

                                                 
25 Å fornekte denne delen av virkeligheten ville for en kineser antagelig vært det samme som å fraskrive seg sin 
kinesiske identitet. 
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bakgrunn er hvem som stod bak det første omfattende (og vellykkede!) forsøket på å plante 
den kristne kirke i kinesisk jord? Svaret er enkelt: Det var Østens kirke.  
 Denne kirken har sin utrolig spennende og dramatiske historie helt fram til i dag. I vår 
tid finnes den i mange land både i Asia, Australia og New Zealand, Europa og Amerika, men 
først og fremst i Midtøsten. Når det gjelder antall medlemmer, er den i dag bare en skygge av 
fortidens storhet. Medlemstallet på verdensbasis var i 1999 ca. 500.000. Det betyr at den kirke 
som mot slutten av det første årtusen var den største og mest framgangsrike av alle kristne 
kirker, nå er den minste av alle de orientalske kirkene. Patriarken har nå sete i Chicago og er 
(1999) Hans Hellighet Mar Dinkha IV, Katholikos av Østens kirke. Ellers fordeler de kristne 
seg slik: 

USA: 115.000  
Iran: 10.000 
Irak: 88.000 (metropolitt) 
Libanon-Syria: 21.000 
Australia/New Zealand: 25.000 
India: 30.000 
Europa: 11.000 (ledes av en biskop i Norsborg ved Stocholm)26 

 
8.1 Antiokia og Edessa 
Antiokia ble tidlig et senter for kristen misjon. I Apostlenes Gjerninger får vi høre om misjon 
nordover i Lilleasia og videre vestover langs Middelhavets nordkyst. Resultatene var 
betydelige, og vi må regne med at ved det 3. århundres utløp, var kristendommen i ferd med å 
bli en majoritetsreligion i Lilleasia. Dette skjedde til tross for heftige forfølgelser og stor 
motstand mange plasser. 
 Men ekspansjonen skjedde ikke bare nord- og vestover, men også østover mot et annet 
mektig rike, som i lange perioder fremstod som det romerske rikes største politiske utfordrer 
på maktens arena: Det gamle persiske riket. Nå var grensene mellom disse to gigantene noe 
flytende, men da urkirken startet sin misjonsvirksomhet, lå den like øst for Jordan-elven. I en 
lengre periode fram til det 1. århundre f. Kr. var Antiokia hovedstad, og det omfattet altså 
området fra Israel i vest til Indus-dalen (Pakistan) i øst. Hovedspråket i dette området var 
arameisk, (som mest sannsynlig også var Jesu dagligspråk) som er nært beslektet med syrisk. 
I tillegg var gresk, i hvert fall i perioder, et viktig administrasjonsspråk.  
 Perserriket ble grunnlagt av perserne på 500-tallet f. Kr. Et par hundreår senere ble 
riket overtatt av seleukidene. Ved midten av det 1. århundre f. Kr. ble riket overtatt av 
parterne (som også var persere). I forbindelse med dette maktskiftet sørget romerne for at 
perserne ikke lenger hadde havnebyer ved Middelhavet. I år 224 e. Kr. overtok sassanidene i 
øst, og disse satt ved makten til muslimene erobret området på 600-tallet.  
 Dersom vi tar utgangspunkt i Antiokia, er altså båndene østover vel så sterke som de 
som går nordover og vestover. Både språklig og kulturelt hadde forbindelseslinjene i større 
grad gått mot øst enn mot vest. En av de gamle Silkevei-rutene starter i Antiokia og ender i 
Chang-an. For jødene kom også det faktum i tillegg, at det siden det babylonske eksil hadde 
vært betydelige jødiske kolonier i Mesopotamia, og disse spredte seg med årene stadig lenger 
øst. Under mitt siste besøk i Usbekistan, støtte jeg på jødiske synagoger både i Tashkent og 
Samarkand. For kirken betydde det jødiske nærvær mye, ikke minst den første tiden. 
 Noen ord om Edessa. Byen heter i dag Urfa og ligger i det østlige Tyrkia ved bredden 
av Eufrat. Den ligger faktisk bare drøye to hundre km nordøst for Antiokia, og var i antikken 
hovedstaden i et kongedømme ved navn Osroëne. I dette området fikk kristendommen et 
tidlig gjennomslag. Så tidlig som i år 200 var dette kongedømmet regnet som kristent. 

                                                 
26 Martling (2000) s. 114 



Østens kirke: Misjon i Sentralasia og Kina fram til år 905. 
 

75

Skarsaune sier treffende at kong Abgar IX (177-212 e. Kr.) var ”en slags liten Konstantin 
lenge før Konstantin, og utenfor Romerrikets grenser”27. 
 En gammel legende forteller at Abgar V, som var konge i Edessa fram til år 50 e. Kr. 
på et tidspunkt hadde noen utsendinger som besøkte Jerusalem, og som fikk høre om Jesus fra 
Nasaret og hans evner til å helbrede syke. Da kong Abgar, som led av spedalskhet, fikk vite 
dette, skrev han et brev til Jesus og inviterte han til å besøke Edessa. Eusebius har gjengitt 
brevet i sin kirkehistorie. I følge legenden skal Jesus ha svart på brevet, og i følge dette ha 
lovt at etter sin bortgang skal han sende en til Edessa som kan gjøre kongen frisk28. 
 Nå gikk det ikke lang tid før Edessa ble erobret av romerne og ble romersk koloni 
(212), men forbindelsen østover var fortsatt levende. Gjennom Efraim Syreren som levde på 
300-tallet ble Edessa også et teologisk senter for kirken i øst. Her fikk kirken et senter for 
teologisk refleksjon og undervisning som utdannet et stort antall studenter for tjeneste i 
kirken. Men i år 457 ble en av skolens lærere, Barsauma, avsatt av keiseren på grunn av sine 
angivelige nestorianske sympatier, og som en følge av dette flyktet både lærere og studenter 
til Nisbis. Her etablerte man en helt ny teologisk skole for kirken. År 489 stengte keiser Zeno 
den teologiske skolen i Edessa. Men da var kirken allerede etablert med sin egen teologiske 
utdanning i Nisbis lenger øst. I denne byen ble Østens kirke offisielt dannet som en uavhengig 
kirke ved et konsil i år 410. 
 Parallelt med dette ble den syriske kirken splittet i en østsyrisk kirke med nestorianske 
sympatier på den ene siden, og de armenske og vestsyriske kirkene som var preget av 
aleksandrinsk teologi på den andre. Det syriske området var broket både kulturelt og politisk, 
og det var langt mer enn læremessige forhold som lå bak. Ikke minst det forhold at kirken ble 
en del av en interessekonflikt mellom den romerske og sassanidiske keiser, hadde stor 
betydning for utfallet. 
 Århundreene som gikk forut for dannelsen av Østens kirke, hadde på mange måter 
vært stormfulle for de kristne i Sassaniderriket. Men på tross av dette, var de kristne preget av 
et fokus på misjon som er unikt. En av Barsaumas elever, Narsai (ca. 410-ca. 503) ble lærer 
ved skolen og en av dem som maktet å formidle misjonskallet til skolens studenter på en 
fremragende måte. Han ble gjerne kalt for ”Åndens harpe” på grunn av sine evner som 
salmedikter. I en av sine skrifter der han parafraserer over misjonsbefalingen, skriver han:  
 

Your [task] is this: to complete the mystery of preaching! And you shall be witnesses 
of the new way which I have opened up in my person….You I send as messengers to 
the four quarters [of the earth], to convert the Gentiles to kinship with the house of 
Abraham…. By you as the light I will banish the darkness of error, and by your flame I 
will enlighten the blind world. Go forth! Give gratis the freedom of life to 
immortality29. 

  
Med slike visjoner for videre misjon gjorde Østens kirke stadig nye framstøt østover. På tross 
av forfølgelser, finnes det i dag dokumentasjon for at kirken allerede i år 225 bestod av 20 
bispedømmer. Men da kristendommen ble statsreligion i Romerriket, ble forholdene for 
kirken i øst enda vanskeligere. Man ble mistenkt for sympatier med fienden, og i 339 ble hele 
kirkens ledelse sammen med fem biskoper henrettet. Dette ble begynnelsen til en svært 
vanskelig tid for kirken i Persia. Da sassanidene kom til makten i 226 e. Kr. gjorde de 

                                                 
27 Skarsaune (1992) s. 185 
28 Eusebius forteller at Jesus skal ha svart slik: ”Og når jeg har gått bort til ham, skal jeg sende deg en av mine 
disipler, og sykdommen, som du har, skal bli helbredet. Og alle som er hos deg skal omvende seg til evig liv, og 
din by skal bli velsignet, og aldri skal fienden på nytt herske over den”. Se Martling (2000) s. 39 gjengitt fra 
Eusebius: Kirkehistorien I:13,1-22 og II:6-8 
29 Sitert fra Moffett (1998) s. 202 
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zoroastrismen til statsreligion i deres rike. For dem var det en umulig tanke at zoroastrister 
skulle gå over til en annen tro. Å være perser var ensbetydende med å være zoroastrist. Fra 
339 startet 110 år med forfølgelse, som kulminerte i 448, da 153.000 kristne ble henrettet i 
Kirkut i Nord-Mesopotamia (nåv. Irak). 
 Rundt år 450 ble forholdene fredeligere for de kristne under keiser Hormizd III. De 
kristne forstod at enhver kontakt med kirkene i vest var provoserende for de sassanidiske 
makthaverne, på grunn av de spente politiske forholdene. Men under forfølgelsene hadde 
antallet kristne vokst sterkt. Da araberne overtok makten i det gamle persiske riket i siste 
halvdel av det 7. århundre, var kristendommen i ferd med å bli flertallets religion i Persia30 
 
8.2 Mot større selvstendighet 
Mot slutten av 400-tallet ble det omsider slutt på forfølgelsene, og de kristne kunne begynne 
arbeidet med en større formell organisering av kirken. Biskopen i Seleukia Ctesifon ble 
patriark, og det ble plassert en metropolitt i Bagdad som patriarkens stedfortreder. Ved 
synoden i Markabta år 424 gjorde kirken vedtak om å løsrive seg fra patriarkatet i Antiokia, 
og kunne dermed opptre selvstendig. 
 Også i teologisk henseende valgte Østens kirke sin egen vei. Man foretok ikke noe 
dramatisk brudd med kirken i vest, man stod fast både på vedtakene fra Nikea og Chalcedon. 
Men på synoden i Seleukia Ctesifon i 486 ønsket man likevel å markere tilslutning til 
Nestorius’ forståelse av to-naturlæren. Kirken i Persia så på Nestorius som en stor leder og et 
forbilde, og mente hele veien at han fikk en urettferdig behandling og at lærefordømmelsene 
mot han ikke var saksvarende. Samtidig ønsket man ikke noe læremessig brudd med kirkene i 
vest, dette gjaldt særlig den antiokenske delen av kirken. Nestorius’ betydning for Østens 
kirke var helt marginal31. Men i vest vedble man å benevne de kristne i øst for nestorianske og 
dermed heretiske. Dette endret seg på 1200-tallet da man oppdaget at Østens kirke ikke 
avviker læremessig fra de oldkirkelige bekjennelser bortsett fra fraværet av filioque32. I dag er 
alle de orientalske kirkene anerkjent av både de ortodokse kirkene og den Romersk-katolske 
kirke. 
 Men de kristne i øst fant sin egen vei og identitet. Etter synoden i Seleukia Ctesifon i 
486 tok Barsauma initiativ til å oppheve sølibatet. Dette var radikalt i forhold til tradisjonen i 
vest, men fikk en viss betydning i forhold til den lokale zoroastrismens antiasketiske preg33. 
For ytterligere å provosere sine trosfeller i vest vedtok man på en synode i 585 under ledelse 
av katholikos Yeshujab at deres patriarkat ikke bare stod på lik linje med de øvrige i vest, men 
representerte selve ”patriarkatets mor”. Senere hevdet patriark Timoteus I mot slutten av 700-
tallet at dette hadde sin grunn i at Edens hage hadde ligget innenfor kirkens område, og at 
både Abraham og de vise menn kom fra deres egne!34 
 
8.3 Ekspansjon mot øst 
Allerede på 200-tallet finnes altså et betydelig kristent innslag i Mesopotamia. De kristne her 
står neppe tilbake for Lilleasias kirker verken tallmessig eller i åndelig kraft. Det samme 
gjelder i Persia. De kristnes liv blir lagt merke til der de gikk fram. Skarsaune tar med en 
skildring fra en samtidig kristen der de troendes liv blir skildret i forhold til deres hedenske 
                                                 
30 Se Palmer (2001) s. 99 
31 Patriark Timoteus I (død 823) skriver i et brev fra Bagdad: ”Ingen tror vel at Nestorius har døpt alle de folk og 
landskaper som hører inn under vår patriarktrone? Vi hadde kristendommen 500 år (!) før Nestorius ble født, ja, 
allerede 20 år etter vår Herres himmelfart”. Sitert etter Skarsaune (1992) s. 190 som viser til von Harnack II; 689 
note 2. Skarsaune føyer til: ”Patriarkens kronologi er ikke perfekt her, men hans saklige poeng beholder sin 
gyldighet”. 
32 Skarsaune (1997) s. 288-289 
33 Martling s. 95 
34 Martling s. 95 
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omgivelser: ”De kristne i Partia lever ikke i polygami, skjønt de er partere, og de kristne i 
Media kaster ikke sine døde til hundene; heller ikke gifter de persiske kristne seg med sine 
døtre (slik parterne gjør); og de kristne blant baktrerne og gelerne skjender ikke ekteskapet”35. 
 Ekspansjonen fortsatte østover. Allerede tidlig på 300-tallet var det en biskop i Merv, 
grensebyen mellom Persia og Sentralasia (i det nåværende Turkmenistan). Senere ble 
biskopen her metropolitt, det innebærer at han hadde flere biskoper under seg. Merv ble igjen 
et senter for videre ekspansjon innover de sentralasiatiske steppene. Nå vet vi lite om hvordan 
dette arbeidet tok seg ut den første tiden. Bardaisan av Edessa forteller allerede i 196 om 
”kristne søstre” blant gelerne ved Det kaspiske hav og blant Kushan-folket i det tidligere 
greske kongedømmet Bactria (nåv. Usbekistan/Turkmenistan). Hvem som brakte dem 
evangeliet vet vi ikke. Moffett antyder at ”perhaps they were captives from barbarian raids 
into Roman territory, though the refrence does not seem to suggest this”36. 
 Det er først fra ca. år 500 at kildematerialet blir noe mer fyldig når det gjelder 
Sentralasia. Denne delen av historien er av ulike grunner knyttet til den sagnomsuste shah 
Kavad som var hersker i Persia i to dramatiske perioder (488-97 og 501-31). Da shsh Peroz 
døde i 484 overlot han ikke tronen til sin sønn Kavad, men til sin bror Vologases. Dette førte 
til at Kavad gjorde opprør og erklærte seg å være den rette arving av tronen. Opprøret ble 
imidlertid slått ned, og Kavad måtte flykte sammen med sine menn. Han søkte da tilflukt øst 
for Oxus-elven (den sørlige av elvene som renner inn i Aral-sjøen, nå kalt Amu Darya). Her 
var det en av hans fars fiender, Huner-folket (et tyrkisk-talende folk, ofte kalt heftalittene) 
som rådde grunnen. Kavad fikk være her til hans onkel Vologases døde. Da vendte han 
tilbake og overtok tronen med god hjelp fra hunerne.  
 Nå gikk det ikke bedre enn at Kavad ble vraket igjen, denne gang på grunn av sine 
sympatier med en ny religiøs bevegelse som sterkt provoserte det etablerte zoroastriske 
aristokratiet i landet. Bevegelsen ble ledet av en merkelig profetskikkelse ved navn Mazdak 
som lærte en slags kommunisme der både koner og eiendom var felles. Kavad ble styrtet og 
måtte nok en gang søke tilflukt hos hunerne ved Oxus-elven.  
 Blant de som dro sammen med han var to persiske kristne, John av Resh-aina og 
Thomas, garveren. Begge var lekfolk. Senere kom det en ordinert misjonær, Karduset, som 
var biskop i Arran (på vestsiden av Det kaspiske hav) og to prester. De ordinerte utsendingene 
ble i sju år, mens de to leke misjonærene arbeidet ute på steppene i 30 år. Det var et hardt liv 
med bare sju skiver brød og litt vann som dagsrasjon. Men resultatene av deres arbeid var 
imponerende. De laget et skriftspråk av det lokale stammespråket, og lærte folk å lese og 
skrive. Senere kom en armensk biskop og sluttet seg til den lille gruppen, og han lærte de 
rastløse nomadene å dyrke jorda. Dette førte til at majoriteten av dette mektige tyrkiske folket 
ble kristne. 
 Kavads konklusjon var klar: Han hadde bare blitt forfulgt av zoroastrister, men fått 
hjelp av de kristne. Da han omsider kom tilbake og overtok tronen, viste han adskillig mer 
toleranse overfor de kristne enn sine forgjengere. Dette ble en svært aktiv misjonstid i 
Sentralasia37. Mens kirken i Persia var opptatt av indre stridigheter på denne tiden, stod man i 
et rikt misjonsarbeid ute på de sentralasiatiske steppene der flere viktige folkegrupper etter 
hvert fikk et betydelig kristent innslag. For enkelte av disse var det snakk om en kollektiv 
tilslutning til den kristne tro. De første misjonærenes innsats dreide seg altså både om 
forkynnelse, litterært arbeid og landbruksundervisning. De hadde hele mennesket i fokus! 
Resultatene av deres arbeid ble formidable. I 549 sendte hunerne en delegasjon til patriarken 
med spørsmål om en biskop til området. På 800-tallet var Samarkand sete for en metropolitt, 
hvilket må bety at det var svært mange kristne i området. 
                                                 
35 Skarsaune (1992) s. 186 
36 Moffett (1998) s. 207 
37 Beretningen om shah Kavad har jeg hentet fra Moffett (1998) s. 207-209 
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8.4 Tibet 
Noen ord må også sies om Tibet. Fra 500-700-tallet var Tibet ikke buddhistisk, men 
shamanistisk. Folkereligionen i området blir gjerne kalt for Bon, og denne dominerte folks 
tankegang og verdensbilde til langt ut på 1400-tallet. Men på slutten av 800-tallet begynner 
buddhismen gradvis å gjøre seg gjeldende. Vi vet i dag at det var en levende og sterk kirke i 
Tibet på 700-tallet. Patriark Timoteus I skriver i et brev i 782 at Tibet er en viktig del av 
kirken. Senere, i 792 nevner han behovet for enda en biskop til området. Det er rimelig å anta 
at bispesetet var i Lhasa. 
 Ved Tankse, som i dag tilhører India, men som tidligere var en del av Tibet, finnes en 
stor stein der det er inngravert tre syriske kors. Steinen dominerer inngangen til et fjellpass på 
veien mellom Lhasa og Bactria, og er sikkert gravert inn for å fortelle at Jesus er den som kan 
gi beskyttelse også på farefulle veier. En mener også å kunne identifisere ordet ”Jesus” på 
steinen, skrevet på sogdiansk. I tillegg står det: ”I 210 kom Nosfarn fra Samarkand som 
utsending til khanen i Tibet”. Dersom korsene og inskripsjonen er fra samme tidspunkt, vitner 
det om at det var kristne i Tibet svært tidlig38. 
 
9. De fire første sutras om Jesus 
Vi vil nå vende oppmerksomheten vår til ett av de mest oppsiktsvekkende funn som er gjort 
av kristen litteratur fra antikken. Det gjelder det såkalte Dunhuang-funnet som antagelig ble 
gjort av en buddhist-monk i et fjellområde like ved den viktige Silkevei-byen Dunhuang like 
før år 1900. I en hule i et buddhistisk grotte-tempel fant han et stort bibliotek av gamle 
bokruller som antagelig ble forseglet rundt år 1005. Årsaken var uten tvil at religiøse grupper 
i Kina opplevde forfølgelse, og man ønsket å ta vare på viktige hellige skrifter som kunne 
bekrefte deres tro for ettertiden. Det dreide seg om flere hundre bokruller, de fleste 
buddhistiske, men noen var også kristne.  
 Denne unike skatten fikk en lite verdig vandring fra grotten i Nord-Kina til der de er i 
dag. Vi vet heller ikke 100 % sikkert at de kristne bokrullene stammer fra dette spesielle 
funnet. Men at de er autentiske er det enighet om i forskningen. Slik situasjonen er i dag 
dreier det seg om 8 manuskripter. Noen synes originale, andre er oversettelser. De fleste 
havnet etter hvert hos antikvitetshandlere i Beijing og omegn, og ble kjøpt opp av 
privatpersoner i 1920-årene og i begynnelsen av 1930-årene. Etter hvert kom de i privat eie, 
og finnes i dag hos samlere i Tokyo og Paris. Den første tiden etter at de ble oppdaget ble de 
ikke behandlet forskriftsmessig, og dette har ført til at enkelte deler av manuskriptene er 
skadet. 
 Likevel har Østens kirke her en dokumentasjon for en lite kjent del av sin historie, som 
er unik og oppsiktsvekkende, og som altså har vært en godt bevart hemmelighet gjennom 
1000 år. Manuskriptene er, slik de foreligger, skrevet i det 7. og 8. århundre, noen av dem er 
datert. 
 Vi velger her å kalle disse skriftene for sutraene om Jesus, et uttrykk de for øvrig 
bruker om seg selv. De kan deles i to grupper: De fire eldste blir gjerne kalt for Aluoben-
skriftene, og mye tyder på at misjonæren fra Da Qin eller en fagmann i kinesisk språk i hans 
omgangskrets, står bak disse oversettelsene39. De ulike manuskriptene har fått ulike navn hos 

                                                 
38 Se Palmer (2001) s.113-115 
39 Saeki daterer det eldste manuskriptet til mellom 635 og 638 (Takakusu-dokumentet) og de tre øvrige 
(Tomeoka-dokumentene) til år 641. Se Saeki (1937) s. 124. Palmer mener imidlertid at Takakushu-dokumentet 
er det yngste av de fire og ble skrevet år 645. Palmer hevder at dette dokumentet  bærer preg av confusiansk 
hierarki-tenkning både i forhold til keiseren og foreldrene, og synes å være skrevet etter at de kristne hadde blitt 
kjent med kinesisk tankegang. Saeki ser på dette skriftet som en presentasjon av kristen tro overfor keiser 
Taitsung, en slags traktat som skulle introdusere kristendommen overfor regimet. Forståelsen av kinesisk 
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de forskjellige forskerne, og det er stor forskjell på oversettelsene. Martin Palmer har sammen 
med et team av kinesiske eksperter innenfor klassisk kinesisk språk og kinesisk religion og 
filosofi, gitt oss en ny oversettelse til engelsk (2001), og jeg velger å bruke denne. Samtidig 
har jeg konsultert Saekis oversettelse av 1937. Saeki kjente personlig de daværende eierne av 
flere av dokumentene. 
 
9.1 De fire eldste sutraene om Jesus 
Disse manuskriptene presenterer først og fremst Jesu liv og gjerning for oss slik vi møter det i 
Det nye testamente, særlig i evangeliene. Men disse skriftene har også innslag av stoff fra 
andre oldkirkelige skrifter. Mye av dette stoffet er gått tapt, men vi kan finne henvisninger til 
slike skrifter også i andre kilder fra de orientalske kirkene. En viktig kilde som blir flittig 
brukt i disse dokumentene, er den syriske Didascalia Apostolorum fra 200-tallet40.  
 Men disse skriftene bærer også preg av at forfatterne var vel kjent med religiøse tanker 
og skrifter i omgivelsene. Det er omdiskutert hvor disse skriftene er blitt til. I forskningen før 
siste verdenskrig synes man å forutsette at de er blitt til i Persia, men mye tyder på at dette 
ikke er tilfelle. Nyere undersøkelser synes å peke i retning av at de er blitt til i et av de indo-
greske områdene i Sentralasia som f. eks. Bactria. Dette var områder Alexander d. store 
etterlot som greske kolonier da han trakk seg tilbake tidlig på 300-tallet f. Kr. Gresk kultur og 
språk preget disse områdene i flere århundrer, og en kan finne spor av gresk filosofi og 
tankegang lenge etter det siste greske kongedømmet gikk under like etter vår tidsregnings 
begynnelse41. Det dreier seg her om en syntese av gresk og indisk tankegang som har vært 
forbausende seiglivet. Den dag i dag møter vi gammel gresk innflytelse i form av navn som 
for eksempel Kandahar (nåv. Afganistan).  
 Saeki benevner disse fire eldste sutraene for Aloupen-dokumentene42 og mener 
dermed at de første misjonærene til Kina i 635 hadde disse skriftene med seg. Dette var 
utvilsomt tilfelle med de tre første. De må ha blitt oversatt til kinesisk mellom år 635 og 638 
på oppdrag fra keiseren. Disse ble oppdaget hos kinesiske antikvitetshandlere i Beijing i 1916 
og brakt til Japan av hr. Tomaoka.  
 Den fjerde sutraen ble kjøpt av dr. Takakushu fra en kineser i 1922 og brakt til Japan. 
Alle fire dokumentene ble utgitt i 1931 av Kyoto Institute of Oriental Culture Academy ved 
professor Haneda. De er i dag i privat eie i Japan. 
 Når vi taler om de fire eldste sutraene, er det disse43: 
 

The Sutra of the Teachings of the World-Honered One 
The Sutra og Cause, Effect and Salvation 
The Sutra of Origins 
The Sutra of Jesus Christ 

 
De tre første er de såkalte Tomaoka-dokumentene. Tidligere forskning så på disse 
dokumentene som én sutra. Saeki mener imidlertid at det dreier seg om tre separate 
dokumenter med hvert sitt særpreg. Han mener det er stor sannsynlighet for at Aloupen eller 
en av hans medarbeidere er forfatter av alle fire dokumentene. Det siste synes det å være 
enighet om når det gjelder oversettelsen til kinesisk, men selve forfatterskapet er det umulig å 

                                                                                                                                                         
tankegang synes imidlertid å fremtre svært tydelig i dette skriftet. Palmers argumentasjon synes derfor 
overbevisende. 
40 R. Hugh Connolly: Didaskalia Apostolorum: The Syriac version translated, Oxford 1929, repr. 1969. 
Henvisningen fra Skarsaune (1992) 
41 Se Palmer s. 104 
42 Saeki s. 113 
43 Jeg benytter Palmers benevnelser på skriftene, som adskiller seg fra de man finner hos Saeki og Moule 
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si noe om ut fra den kinesiske oversettelsen. At de første misjonærene til Kina bar disse 
skriftene med seg, synes imidlertid svært sannsynlig.  
 
9.2 The Sutra of the Teachings of the World-Honered One 
Direkte oversatt fra kinesisk er tittelen slik: ”The Lokajvesta Teaching on Charity, Part 3” 
Lokajvesta er en ærestittel på Buddha som lærer for hele verden. Teksten forteller at den ble 
skrevet i år 641: 
 

The physical manifestation [inkarnasjonen] took place 641 year ago, and now all 
across the world believe44. 

 
De fleste av de åtte skriftene fra Dunhuang-funnet viser en nærmest perfekt kinesisk språkføring. 
Dette skriftet kan sies å være unntaket. Det bærer preg av at oversetterne eksperimenterer med 
hvordan sentrale kristne begreper skal oversettes. En skulle finne kinesiske termer for både Faderen, 
Sønnen og Den Hellige Ånd og andre sentrale bibelske begreper. Dette er et vanskelig arbeid, og 
innebar at Aluoben og hans medarbeidere hadde store utfordringer både lingvistisk og teologisk.  

Dette skriftet kan også sies å være det mest ortodokse av alle de åtte. Det er enkelt å 
finne forbindelseslinjene til Didaskalia Apostolorum. Dette skriftet er på sett og vis en slags 
synopse om Jesu liv slik vi møter det i evangelieberetningene fra Det nye testamente. Det ble 
brukt av Østens kirke gjennom mange århundreder. 

Den første sutraen, som vi her beskjeftiger oss med, er et klassisk resymé av Jesu liv, 
død, og oppstandelse slik dette er skildret for oss i Det nye testamente. Mye av teksten er 
sitater eller parafrasering av nytestamentlige tekster, særlig synes Matteus-evangeliet å være 
flittig brukt. Jesus-beretningen har en dramatisk nerve, og er i mindre grad enn de andre 
sutraene fra Dunhuang-funnet preget av kinesisk billedbruk og tankegang. Noe finnes, og 
dette synes å ha sammenheng med oversettelsesprosessen og ikke med orginalteksten. Denne 
sutraen bruker flittig buddhistiske termer, men det er ingenting som tyder på at skriftet er blitt 
til i Kina.  

Forfatteren av dette skriftet har neppe hatt NT foran seg slik vi har det i dag. Enkelte 
detaljer er unøyaktige, og det er tatt med tillegg som ikke omtales i evangeliene. Et eksempel 
er fra kap. V, 27 der Jesu oppstandelse omtales: 
 

The Jews bribed the guards to keep silent about what they had seen, but the guards 
spoke of what the One had done, that the Messiah had risen from the dead. 

 
I samme avsnitt finnes også en bemerkning om kvinnenes betydning som vitner om Jesu 
oppstandelse.: 
 

As the first woman caused the lies of humanity, so it was women who first told the 
truth about what had happened, to show all that the Messiah forgave women and 
wished them to be treated properly in future, for he appeared and confirmed all they 
had said. He came to them all at their place of prayer, so that his students, and then 
the whole world, should know the truth. Everyone who saw it went away talking of 
this. (kap. V, 32-33) 

 

                                                 
44 Denne dateringen er oppsiktsvekkende, fordi man her bruker Jesu fødsel som orienteringspunkt for 
begivenheter i historien. Det er svært oppsiktsvekkende at denne dateringsmåten blir brukt av kristne i Kina 
mindre enn et århundre etter at munken Dionysius Exiguus hadde foreslått å ta den i bruk. Mye tyder på at 
nettopp dette skriftet er det første kjente vitnesbyrd om at Kristi fødsel brukes som utgangspunkt for historiske 
dateringer.  
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Jesu død blir tolket ut fra Jes 53: 
 

As a lamb goes silently to be slaughtered so he was silent, not proclaiming what he 
had done, for he had to bear in his body the punishment of the Law. Out of love he 
suffered so that what Adam had caused should be changed by this. (kap. IV, 18-19) 

 
Troens betydning blir også understreket: 
 

Yet all who have faith will be saved. (kap. VI, 9) 
 
Pinsen og den påfølgende misjon har fått sin plass: 
 

From Heaven he (Jesus) observed the enlightenment the Pure Wind (Den Hellige Ånd) 
brought to his disciples. It came as fire upon them. Through the Pure Wind they were 
inspired to go out and take the true faith to all. They took the teachings of the Messiah 
and helped people see the World-Honored One, who sent the One from the Father to 
come down from Heaven. This was the Holy One, the One who suffered for us and 
brought us freedom. (kap. VI,16-20) 

 
Østens kirke var fortrolig med blodige forfølgelser, og denne sutraen gjør det klart at dette er 
noe kristne har opplevd helt fra begynnelsen av:  
 

Bethlehem is in the land of the Jews, that is, in the West, and here even the king turned 
against the truth, saying that he was Lord. The Jews were defeated, many killed or 
scattered across the world, helping to make more disciples for the Messiah. Those who 
declared for the World-Honored One and served the World-Honored One were hated: 
yet most people just wanted to continue to believe. Most of the Messiah’s disciples 
were martyred and their nation was destroyed.  (…) But in Bethlehem and in Persia 
the believers were killed and evil laws passed against them. (kap VII,19-22.27) 

 
9.3 The Sutra of Cause, Effect and Salvation 
Direkte oversatt fra kinesisk har dette skriftet tittelen The first Treatise on the Oneness of 
Heaven. Palmer45 påpeker at det er vesentlige likheter mellom denne sutraen og en gammel 
indo-gresk sutra med buddhistisk bakgrunn, Milindapanha.  
 Denne sutraen er i virkeligheten en lærebok i buddhistisk kosmologi og filosofi, 
antagelig skrevet like før eller like etter vår tidsregnings begynnelse. Tittelen, Milindapanha 
er sanskrit, og blir gjerne oversatt slik: ”Kong Menanders spørsmål”. Kong Menander var en 
legendarisk hersker i et av de greske områdene i det som i dag er Afganistan, Pakistan og 
Nord-India. I litteraturen blir han også kalt kong Milinda. Han hersket mellom år 150 og 135 
f. Kr. Palmer hevder at hans navn var kjent helt til Aten allerede mens han levde. 
 I dette viktige buddhistiske skriftet møter vi den berømte kongen i diskusjon med en 
gammel vismann, en buddhistmunk ved navn Nagasena, omkring de grunnleggende 
spørsmålene i livet: Hvordan ble naturen til? Hvordan skal naturen klassifiseres? Hva 
innebærer det å være menneske? Man drøftet forholdet mellom sjel og legeme og om karma 
og reinkarnasjon og om den sanne kunnskaps kilder. Denne diskusjonen skal så ha munnet ut 
i at kongen ble omvendt til buddhismen. 

Nå er forskerne uenige om kong Milinda i den buddhistiske sutraen er den kjente 
Menander. Dette er ikke avgjørende for oss. Vi står overfor en kristen sutra som har enkelte 

                                                 
45 Palmer s. 52-53 
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trekk som minner om det viktige buddhistiske skriftet. Sutraen om ”årsak, virkning og frelse” 
synes også å stamme fra et område der gresk filosofi levde i sameksistens med buddhistisk 
tankegods. Både selve diskusjonsformen med spørsmål og svar og en finurlig rasjonalistisk 
agumentasjonsmåte, peker i retning av det greske. Det samme gjør skjelningen mellom sjel og 
legeme. Sutraen inneholder også en rekke buddhistiske termer, som f. eks. de fire elementene: 
jord, vann, ild og vind: 
 

What causes the visible and the invisible? 
Everything under heaven consists of the Four Elements: earth water, fire and wind. 
All brought about by the Sacred Spirit. (kap I, 4-5) 

 
Dette viser også klart at den andre sutraen ikke opprinnelig er skrevet i Kina, da kinesisk 
filosofi opererer med fem elementer: Jord, vann, luft, ild og metall. Dette har skriftlige 
nedslag helt tilbake til det 4. århundre f. Kr.46 

Den andre sutraen opererer også med det buddhistiske begrepet skandas. Det er fem 
skandas: form, samvittighet, tanke, følelse og lyst, og det er disse som former sjelen. I 
buddhistisk lære er sjelen ”the sum total of the karmic actions of previous lives housed in the 
physical manifestations known as the five Skandas”47. Den andre sutraen gjør det klart at det 
står en guddommelig makt også bak de fem skandas. 

Selv om teorien om at Milindapanha danner et forbilde for den andre Jesus-sutraen 
ikke skulle holde vann, er det allikevel klare indisier som peker i retning av et indo-gresk 
område der Theravada-buddhismen var dominerende. I det nevnte området i og rundt det 
nåværende Afghanistan er det klare tegn på kristent nærvær allerede år 196. Det er derfor 
sannsynlig at dette skriftet ble forfattet i dette området, og at det har fungert som en 
apologetisk traktat brukt av kristne i møte med den lokale buddhismen. Denne var forskjellig 
fra den kinesiske varianten, som i langt større grad var opptatt av spørsmålet om frelse. Denne 
forskjellen kan være noe av årsaken til at skriftet har fått en noe dårlig oversettelse. 
Oversetteren har tydeligvis strevd med å finne de rette kinesiske begrepene for å få fram 
budskapet.48 Vi vet ingenting om hvilket språk denne sutraen er skrevet på. Kirkens 
internasjonale språk var syrisk, men dette ble neppe brukt dersom skriftet hadde en 
apologetisk funksjon. 

Både Saeki og Palmer mener at det er overveiende sannsynlig at de første misjonærene 
til Kina brakte denne sutraen med seg da de kom til Chang an i år 635. Den hørte antagelig 
med i samlingen av hellige skrifter som keiser Taizong beordret oversatt til kinesisk, og som 
han leste på sengen og senere anbefalte til sitt folk (se kapitlet om Nestorianer-steinen). 

Så tilbake til innholdet i den andre Jesus-sutraen. Den behandler spørsmålet om alle 
tings opprinnelse i lys av den kristne skapertro. Ord og begreper er nesten utelukkende hentet 
fra gresk filosofi og buddhistisk kosmologi. De kristne har her valgt en kommunikasjonsform 
som fullstendig unngår ”kanaans språk”. Dette i motsetning til den første sutraen. Men det 
meste av teksten går med til å behandle temaet karma/reinkarnasjon. I Theravada-buddhismen 
er karma det drivende element som nødvendiggjør reinkarnasjon. Alt man gjør har en 
konsekvens. Dårlige gjerninger fører til en opphopning av dårlig karma som bare kan rettes 
opp ved at man forbedrer det hele i et nytt liv. Den eneste mulighet man har til å bryte den 
onde sirkelen er å bli så perfekt i moralsk henseende at man ikke er belemret med handlinger 
som fører til negative konsekvenser. 

                                                 
46 Palmer s. 136. Palmer viser her til Joseph Needham: Science and Civilisatin i China, Cambridge University 
Press 1956. Se Palmer, note 39 
47 Palmer s. 136 
48 Palmer s. 138 
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Denne læren var fryktet, og møtte atskillig motstand da den kom til Kina rundt vår 
tidsregnings begynnelse. Tanken på å måtte streve seg gjennom liv etter liv med sykdom, 
lidelse og død ble et tidlig problem i møte med kineserne. Det intellektuelle Kina hadde også 
problemer med å akseptere det buddhistiske munkeidealet med sølibatet som et viktig 
element. For Konfusius var familien selve grunnpilaren i det kinesiske hierarkiet.  

De kristne møter i dette skriftet den buddhistiske læren om karma og reinkarnasjon 
med å forkynne at Jesus er kommet for å bryte konsekvensene av karma. I det følgende blir 
Jesus benevnt ”the Visitor”: 
 

A visitor came to this world uniting body and soul: He was happy in this world without 
troubling his spirit. The union of body and soul was made by the sacred spirit of God 
(…) The Visitor brought the Five Skandas and the soul together and dwelt in our 
world. (kap IV, 1-7) 

 
There was no other way to free us from sins but for him to enter this world. So he 
came and suffered a life of rejection and pain before returning. (kap V, 17-18) 

 
Dette skriftet gir oss et uhyre interessant eksempel på hvordan Østens kirke håndterte møtet 
med klassisk buddhisme på. Skriftet er ikke enkelt å vurdere teologisk, men det er et genuint 
forsøk på å møte de rådende filosofiske og religiøse strømninger i samtiden på deres egen 
hjemmebane. Det gir i seg selv grunn til respekt.  
 
9.4 The Sutra of Origins 
Sutra nr. tre er på flere måter et underlig lite dokument. Det er dogmatisk i formen, men 
inneholder svært lite kristen dogmatikk. Det atskiller seg også fra det foregående ved at det 
ikke finnes spor av gresk filosofi eller argumentasjon i teksten.  
 Innholdsmessig tar dette skriftet opp spørsmålet om alle tings opphav: 
 

Every living thing comes from the One Sacred Spirit. Everything originates in the One 
Sacred Spirit. All that can be seen is created by the One Sacred Spirit. (kap. I, 1-3) 

 
Tematisk har The Sutra of Origins flere berøringspunkter med The Sutra of Cause, Effect and 
Salvation. Den tredje sutraen er imidlertid langt mindre sofistikert enn den foregående49. Den 
går imidlertid rett inn i taoismens verden, og bruker på enkelte punkter sentral taoistisk 
terminologi. Det refereres f. eks. til Yama, underverdenens gud og til qi, livets ånde. Det 
kinesiske ordet Tao brukes om de kristnes vei. Palmer mener dette dokumentet har hatt en 
funksjon som et misjonsskrift som blant annet skulle gjøre keiseren positiv til den kristne 
tro.50 
 
9.5 The Sutra of Jesus Christ 
Denne fjerde sutraen representerer en virkelig overraskelse for dagens lesere, og en nøtt for 
forskerne. Det er pr i dag umulig å si noe sikkert om bakgrunnen for dette skriftet, men det er 
mulig å fremsette hypoteser og mulige tolkninger. 
 Både Palmer og Saeki mener bestemt at skriftet er blitt til i Kina51 forholdsvis kort tid 
etter misjonærenes ankomst til landet i 635. Palmer kaller det for en antologi52, en samling av 
utdrag eller referater fra ulike skrifter som var i bruk blant de kristne i Østens kirke. Skriftet 
                                                 
49 Se Palmer s. 146 
50 Se Palmer s. 147 
51 Se Saeki s.121ff og Palmer s. 150 
52 Se Palmer s. 151 
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viser kjennskap til kinesisk tankegang, men har også med ideer som stammer fra andre 
områder av Asia.  
 Som eksempel på kinesisk stoff kan nevnes Yama, som er de dødes dommer. Det er 
Yama som avgjør hvilket liv den enkelte skal inn i etter døden. Denne sutraen gjør på ingen 
måte Yama om til å bli Satan slik han omtales i Bibelen. Leseren trekkes inn i et verdensbilde 
med en kosmologi som hører hjemme i taoismen og i den kinesiske utgaven av buddhismen.  
 Dette skriftet har også en overraskende oppstilling av de ti bud. Teksten bruker ikke 
ordet ”bud”, men ”pakt”. De første tre paktene dreier seg om å vise ærefrykt for Gud, keiseren 
og foreldrene. Det hele minner om Konfusius’ lære, og det hierarkiske systemet knyttet til 
konfusiansk etikk, og må forståes som et ønske om å harmonisere kristen etikk med 
konfusianismen. Likevel overraskes vi av den vekt man her legger på keiserens posisjon.  
 

The Emperor is who he is because of his previous lives which has lead to his being 
placed in this fortunate position. He is chosen by God so cannot call himself God, 
because he has been appointed by God to do what is expected. This is why the people 
obey the Emperor, and this is right and proper. (Kap. III, 26-28) 

 
Den fjerde sutraen går altså i rette med keiserdyrkelsen, men framhever likevel sterkt troendes 
plikt til lydighet mot keiseren. Lydighet mot gamle foreldre vies også stor oppmerksomhet, 
noe som sikkert falt i god jord blant lærde kinesere. Likevel er det ærefrykten for Gud som er 
selve nøkkelen til et godt liv. 
 
 Of these three aspects, the first and most important is to honor God. 
 
De øvrige “paktene” er stort sett identiske med budene slik vi møter dem i Ex 20, 1-17 og 
Deut 5, 1-21. 
 Palmer gjør oppmerksom på at vi i kap II, 1-9 møter tanken om menneskets ånde som 
en skapende kraft. 
 

Everything that lives exists only because the Winds give it life. When it is time for life 
to end, the Winds depart from the body. A person’s heart and mind are not their own, 
but are created by the Winds. (kap II, 3-5) 

 
Denne tanken er fremmed for kinesisk tankegang. Palmers oversetterkollega Eva Wong gjør 
oppmerksom på at denne tanken kun finnes på tibetansk jord. Man hevder derfor at den fjerde 
sutraen kan ha som en del av sin bakgrunn et gammelt kristent tibetansk skrift som vi ikke 
kjenner.  
 

From this reading it seems that sections of a Tibetean Christian book drawing on Bon 
Tibetean cosmology and philosophy were incorporated into a Chinese Christian sutra. 
It is possible that it origianally formed a key book that provides the basis for this 
whole sutra, and that was later edited and improved by incorporating more Chinese-
oriented material53.  

 
Dette er en mulig forklaring på en overraskende uttrykksmåte, men en skal ikke se bort fra at 
de første misjonærene til Kina her ønsker å introdusere den bibelske tanken om Den Hellige 
Ånd som en skapende makt som tar bolig i den som tror. Dette står i kontrast til den kinesiske 

                                                 
53 Palmer s. 154 
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tanken om qi som er menneskets livsånde. Den er i utgangspunktet passiv å forstå og tildeles 
det enkelte menneske i en begrenset porsjon. Når qi er oppbrukt, dør mennesket. 
 På samme vis som på Nestorianer-steinens inskripsjon, møter vi også i denne sutraen 
tanken om fortrinnet ved å være vegetarianer samt et påbud om ikke å ta liv.  
 
 It is forbidden to take a life, even for sacrifice. (IV, 56) 
 
Siste delen av dette skriftet er en fremstilling av Jesu liv, død og oppstandelse, antagelig 
inspirert av det oldkirkelige skriftet Didaskalia Apostolorum. Vi møter ikke her noen klart 
utformet teologi, men likevel enkelte viktige antydninger om betydningen av Jesu død. 
 

The Messiah gave up his body to the wicked ones for the sake of all living beings. (kap 
V, 41) 

 
Det er ikke lett å gi en vurdering av dette skriftet. Det reflekterer en kosmologi som har plass 
både til buddhaer og reinkarnasjon. Likevel skjer ikke dette på en måte som overskygger 
Guds makt og suverenitet, og hans frelsende gjerning i Kristus. Skriftet tar altså ikke et 
oppgjør med kinesisk religiøsitet som sådan, men uthuler den likevel gjennom presentasjonen 
av viktige kristne sannheter. Det polemiseres f. eks. mot slavehold, noe som var vanlig i alle 
buddhistiske klostre. Da forfølgelsen av ikke-kinesiske religioner startet i år 845, ble alle 
buddhistiske og kristne klostre stengt og ødelagt. Dette førte blant annet til at 150.000 slaver 
ble frigitt fra buddhistiske klostre. I de kristne klostrene var det ingen slaver. (3000 munker 
ble imidlertid fordrevet!) 
 Skriftet må sees på som et misjonsskrift til bruk den første tiden da kristendommen 
skulle introduseres i Kina. Det har gjennom sin forståelse av både buddhismen og av 
tradisjonell kinesisk religion og etikk bidratt til å skape åpenhet for det kristne budskap i 
Tang-dynastiets Kina.  
 
10. De fire liturgiske sutras (Jingjing-dokumentene) 
De fire siste dokumentene fra Dunhuang-funnet blir gjerne beskrevet som ”Biskop Jing Jings 
dokumenter”54. Dette er sannsynligvis korrekt når det gjelder tre av dokumentene. I tilslutning 
til Palmer velger vi å benevne dem med følgende titler: 
 

Taking Refuge in the Trinity 
Let us Praise 
Returning to your Original Nature 
The Supreme 

 
To av dokumentene ble funnet av den franske professoren Paul Pelliot i 1908. Disse 
dokumentene er i dag å finne i Bibliothèque Nationale i Paris55. De øvrige ble funnet i 1908 
eller 1909 av en kinesisk samler ved navn Li Sheng Duo, bosatt i Tiensin, Kina. Disse 
dokumentene ble senere solgt til en japansk samler ved navn Yashushi Kojiima og inngår i 
dag i hans private samling.56 

Vi benevner her disse fire dokumentene som liturgiske. Det innebærer at de reflekterer 
de kinesiske kristnes gudstjeneste. Vi får et innblikk i deres tilbedelse og bønn, selv om språk 
og billedbruk gjør det hele vanskelig tilgjengelig for de fleste av oss. Men det er ingen tvil om 
at vi her bringes nær inn til selve hjerteslaget av den kristne menighet i Kina på 7- og 800-
                                                 
54 Se Saeki s. 248 
55 Collection Pelliot 3847 
56 Se Saeki s. 1-9 og s. 248 
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tallet. Forskerne er enige om at disse skriftene fremstår i glitrende klassisk kinesisk språk, 
med en billedbruk som viser fremragende fortrolighet med kinesisk kultur. Når enkelte 
forskere hevder at kirken i Kina på 7- og 800-tallet primært var en klosterbevegelse preget av 
utlendinger, er disse dokumentene en tungtveiende indikasjon på at så ikke var tilfelle. Når 
det på Nestorianer-steinen heter at det ble bygd flere hundre klostre over hele Kina, betyr 
dette neppe annet enn at det var flere hundre samlingsplasser for de kristne, det vi i dag kaller 
kirker. Bare fire av disse benevnes med et kinesisk tegn som peker i retning av et større senter 
for de kristne innenfor et betydelig geografisk område. Når kristne ledere ble kalt ”munker”, 
behøver det ikke innebære annet enn at de forestod den offentlige forkynnelsen og levde et liv 
i regelmessig bønn. 
 

Taking Refuge in the Trinity 
 
Vi står her overfor en utpreget liturgisk sutra som sannsynligvis reflekterer en vekselsang 
mellom prest og menighet i gudstjenesten der temaet er lovprisning til den treenige Gud. 
Liturgien begynner slik: 
 

All reverence to the Great Holy Compassionate Father of All Things – Allaha! 
 
Gud blir lovprist ved hjelp av bilder fra kinesisk kultur som f. eks. dette: 
 
 Oh radiant Jade-faced One, exalted as the sun and moon 
 
Jade var det mest kostbare materiale man kunne tenke seg i Tang-dynastiets Kina. Det var 
faktisk mer verdifullt enn gull. Det lar seg vanskelig knuse og er svært bestandig. Ofte brukes 
det som metafor for renhet og udødelighet. Palmer bemerker at bildet kan brukes i forbindelse 
med Boddhisattva Avalokitesvara, som var medlidenhetens guddinne i kinesisk buddhisme.57 
Denne sutraen lovpriser jo nettopp Gud som en medlidende Gud. 

I de fire liturgiske sutraene møter vi også begrepet ”opprinnelig natur”. Uttrykket har 
utvilsomt buddhistisk bakgrunn, og forutsetter at mennesket er godt på bunnen, men at det er 
blitt ødelagt moralsk, og at det derfor synder. Denne synden gir så dårlig karma, som 
mennesket hele tiden møter konsekvensene av gjennom senere liv. Palmer gjør et stort 
nummer av forskjellen mellom dette uttrykket og det vi møter i Vestens ortodoksi, der 
arvesyndslæren ble en viktig del av den teologiske antropologien 58. Med andre ord: Var de 
kinesiske kristne pelagianere? 

Spørsmålet lar seg ikke enkelt besvare. Det er ingen tvil om at både taoisme og 
buddhisme har et noe mer optimistisk menneskesyn enn det vi møter i den bibelske 
arvesyndslæren. Men det betyr ikke uten videre at de kristne har latt seg fange av sine 
religiøse omgivelser på dette punktet. At man her velger å adoptere begrepet ”opprinnelig 
natur” fra kinesisk religiøsitet, betyr ikke automatisk at det skal innholdsbestemmes på 
nøyaktig den samme måten. De kinesiske kristne var svært dristige i å gjøre bruk av ulike 
elementer fra kinesisk religiøsitet og filosofi, for så å gi disse et kristent innhold. 

Når det heter i den første liturgiske sutra at 
 

Great Holy Law Giver 
You bring us back to our original nature. 
And the souls that are saved are countless 

 
                                                 
57 Se Palmer s. 179 
58 Palmer s. 175f 
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Betyr dette med nødvendighet at man betrakter mennesket ut fra en pelagiansk forståelse? De 
kristnes budskap (the Law) er et budskap om frelse fra konsekvensene av vårt syndige liv. 
Men før synden kom inn i verden hersket en tilstand uten synden og alt den førte med seg ved 
syndefallet. Det er godt mulig å forstå ”opprinnelig natur” som uttrykk for at Gud på nytt 
oppretter paradisiske tilstander ved tidenes ende. Jesus kom jo i følge de kinesiske kristne for 
å bryte karmas hjul og dermed gi håp om evig liv for mennesker som frykter stadig nye liv og 
straffedommene i ”jordens fengsel”. Østens kirke har så langt vi vet ikke hatt noen 
”pelagiansk strid”, like lite som de var kjent med Augustin. Men de hadde sine egne 
fremragende lærefedre, som f. eks. Efraim Syreren og andre. 
 

Returning to your Original Nature 
 
Dette er den desidert lengste av alle de liturgiske sutraene, og inneholder hele seks fyldige 
kapitler. Både Saeki og Moffett hevder at den er mer taoistisk enn kristen59. Thelle 
karakteriserer skriftet som ”periferisk” og tilføyer at det er ”tynt når en tenker på de sentrale 
kristelige sannheter. Rammen er helt buddhistisk-taoistisk”60. Palmer legger atskillig mer vekt 
på skriftets kristne preg, men er selvsagt klar over at en stor del av billedbruken er hentet fra 
taoismen61. 
 For en som ikke er ekspert i klassisk kinesisk språk er det umulig å ha sterke 
synspunkter på hva som egentlig er budskapet i denne sutraen. Er det et kristent budskap, eller 
er det taoistisk? 
 Sutraen er bygd opp rundt en struktur der Messias er i samtale med sin disippel Simon 
og en lovprisende gruppe av mennesker som representerer all who had escaped from the 
Realm of Desire, det er den fysiske, onde verden, og som har kommet til the Great Praching 
Place of Purity and Clarity. Det siste er mest sannsynlig et bilde på stedet der Jesus holdt 
Bergprekenen. Men billedbruken har også en parallell i buddhismen der Buddha taler til en 
universell forsamling av mennesker.  
 Messias forkynner i denne dialogen frelse fra dårlig karma. Men hans budskap synes å 
være mer taoistisk enn kristent. Hovedpoenget i budskapet synes å være tanken om at hvis 
man vil unngå å produsere dårlig karma må dette skje ved wu wei. Uttrykket betyr noe slikt 
som ”handling uten handling” (”actionless action”). Thelle oversetter det med ”ikke-
virksomhet” som består i ”ikke å hevde seg selv” dvs. ”det som er i overensstemmelse med 
himmelens virkemåte”62. Fordi det er begjæret og handlingene våre som skaper dårlig karma, 
må dette unngås:  
 

Clear their minds and set aside all wanting and doing. 
 
Et liv uten begjær og selvhevdelse er altså forutsetningen for å unngå dårlig karma og dermed 
konsekvensene av dette i stadig nye liv. Slik tenkte det religiøse Kina da denne sutraen ble 
skrevet. I Tao Te Ching finner vi denne formuleringen: 
 

Intet menneske når høyere 
Enn den som hersker  
Med godhet som kommer naturlig. 

                                                 
59 Saeki s. 262: ”The reader will be suprised at their being almost entirely taoistic”. Moffett hevder at I dette 
skriftet er b “the Taoist imagery so vivid that the mixture is closer to syncretism than to missionary 
contextualization”. Moffett s. 306 
60 Thelle s. 52 
61 Palmer s. 187 
62 Thelle s. 52 note 35. ”Den himmelske virkemåte står i motsetning til den menneskelige virkemåte wu-wei” 
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Et lavere menneske roser seg av sin godhet 
Og er ikke særlig god, skal jeg si deg. 
 
En virkelig Vismann hersker i tråd med wu-wei 
Han gjør ingenting for seg selv eller av seg selv. 
 
Et lavere menneske handler ut fra sitt ego 
Og det eneste han tenker på er lønn for strevet.63 

 
Likevel blir det galt når Thelle synes å hevde at skriftet Returning to your Original Nature 
kun er en refleks av taoismens morallære. Hovedpoenget i Messias’ svar til Simon er at han er 
kommet for å frelse nettopp slike som ikke mestrer de strenge kravene i Tao Te Ching.  
 
 I have come to help those who have gone wrong (kap. II, 5) 
 
sier Messias til disippelskaren rundt seg. Dette skjer ved den lære han er kommet for å 
forkynne. Denne læren (evangeliet) har eksistert i himmelen fra begynnelsen av. Det er også 
denne som setter den kristne i stand til å unngå stadig nye faser av reinkarnasjon (it will 
enable you to transcend rebirth). Dette blir beskrevet som den aller høyeste velsignelse, og 
den er for alle (And it is for everyone). 
 Messias taler videre om denne læren som livgivende sollys og som vårregn som gir liv 
og fruktbarhet i naturen. I forlengelsen av dette møter vi et vakkert bilde av en syk mann som 
lengter dag og natt etter å komme opp på det ”dyrebare fjell” (Pao-shan) for å bli helbredet. 
Da er det en klok slektning skaffer stiger og steintrapper slik at han kan komme opp.  
 Meningen er at mennesket til alle tider har forsøkt å komme til gledens og fredens 
sted, men på grunn av synden har ingen maktet det. Da er det Gud selv kommer og gjør seg til 
menneskets nære slektning. Messias blir i dette bildet både veien og stigene og steintrappene.  
 
 Then the Compassionate Knowing One came like the close relative 
 And taught them with skill and sincerity so they knew 
 That He is the scaling ladder and the steps cut in stone 
 By which they can find the true Way, freed of their weight forever 
 
Hovedbudskapet i denne boken er altså at Messias kan frelse alle mennesker fra 
konsekvensene av våre gjerninger og føre oss til gledens og fredens sted, til ”det dyrebare 
fjellet”. 

Messias viser videre til 10 betraktningsmåter (kwan-fa) som kan hjelpe oss fram til 
målet:  
 

1. Legemet går til grunne. Alle dør til sist Vi må være fornøyd med det enkle. 
2. Alle må en gang skilles fra sine kjære og nærmeste familie. 
3. Ingenting varer evig. Rikdom og materielle goder skal en dag forgå. 
4. Lovløshet og griskhet vil i lengden straffe seg. 
5. Rikdom kan ikke taes ut av dette livet og fører bare smerte med seg.  
6. Folk som er besatt av seksuelle fantasier er som trær angrepet av termitter. 
7. Festing og drikk ødelegger den moralske sans. 
8. Mange mennesker er kun opptatt av å underholde seg selv. Dette er destruktivt. 

                                                 
63 Tao Te Ching kap 38. Jeg siterer fra en norsk gjendiktning av Åse-Marie Nesse, utgitt på Grøndahl og Dreyers 
forlag AS 1995. Boken har en informativ innledning om dette viktige taoistiske skriftet av Jay Ramsay 
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9. Mennesker som stadig skifter religion for å oppnå opplysning, fører seg selv inn i 
forvirring. 

 
En slik betraktningsmåte kan hjelpe den kristne til et godt liv. 
 I kap. VI i denne sutraen brukes et bilde fra NT (Ef 6) om den rustning en kristen skal 
kle seg i: 
 

The Luminous Religion and its Laws are the best armor! 
All of life can be protected by them. (kap. VI, 3-4) 

 
I samme forbindelse brukes også bildet fra Jesu bergpreken om byen som ligger på fjellet og 
ikke kan skjules.  Den som følger Messias’ lære er på denne måten et lys i verden. 
 Sutraen slutter med en oppfordring om å gå ut i verden og gjøre denne læren kjent for 
folk. Slik kan disiplene være et lys i verden som ikke kan skjules.  
 
Dette skriftet gjør inntrykk på leseren, også i engelsk oversettelse. Det har utvilsomt et 
kristent innhold, og forfatteren synes å forutsette at innholdet av Jesu lære, hans tao, er kjent 
for tilhørerne. Dersom skriftet er en del av en liturgi, er dette ikke påfallende. Likevel går 
forfatteren svær langt i å bruke taoistiske og buddhistiske metaforer og bilder for å få fram sitt 
budskap. Bibeltekstene blir fjerne og en skulle tro at leserne snarere assosierte i retning av 
Tao Te Ching. 
 Samtidig innebærer innholdet i denne sutraen saklig sett en kritikk av tradisjonell 
kinesisk religiøsitet. Ved at Messias kommer inn i verden blir karmas hjul brutt, og frelse blir 
tilgjengelig direkte gjennom han. Dette var i høy grad et revolusjonerende budskap i 
samtiden. 
 
The Supreme 
 
Den fjerde og siste av de liturgiske sutraene er gjerne blitt kalt Den nestorianske hymne. Den 
er sannsynligvis en oversettelse av en syrisk versjon av Gloria in Excelsis 64. Den har 
glimrende kinesisk språkføring og et genuint kristent innhold. Her finner vi også utsagn om 
Jesus som Guds Lam som villig tar bort menneskenes syndebyrde. 
 
11. Forfølgelse og motgang 
Da nestorianer-steinen ble reist ved Da Qin-klosteret utenfor Chang an i 781, var 
kristendommen på sitt mest innflytelsesrike i Kina. Antallet kristne kjenner vi ikke, men det 
var et stort antall klostre og samlingsplasser for de kristne spredt utover store deler av landet, 
særlig i byene. En del av munkene som gjorde tjeneste ved klostrene var utlendinger, mest 
sannsynlig sendt av patriarken for Østens kirke i Bagdad den lange veien langs silkeveien til 
Kina. Men i løpet av 150 år var kristendommen blitt stedegen i Kina, respektert ved keiserens 
hoff og med tilslutning fra mange kinesere. Den var regnet som en av Kinas religioner på linje 
med manikeismen og buddhismen, om enn med atskillig mindre oppslutning enn sistnevnte. 
 Men allerede i 751 begynte tingenes tilstand å endre seg. Takket være en stor 
tyrkisktalende folkegruppe i nordvest, uigurene, hadde kineserne under Tang-dynastiet hatt 
politisk og militær kontroll over de sentralasiatiske steppene. Det innebar at ferdselsveiene til 
Persia og videre til Europa var åpne for både handelsfolk og misjonærer. Uigurene fikk i 

                                                 
64 Thelle parallell-stiller den kinesiske og syriske versjonen, begge i norsk oversettelse og bidrar med det til å 
sannsynliggjøre at den kinesiske utgaven er en utvidet gjendiktning av den syriske. Se Thelle s. 48-51 og note 26 
til dette kapitlet. 
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denne tiden en manikeisk majoritet, og etter hvert en betydelig kristen minoritet. At mange 
uigurer var kristne bidro for øvrig ytterligere til at de kristne var velsett blant eliten i Kina.  
 Men i 751 kom en stor arabisk invasjonsstyrke inn over Sentralasia, og påførte den 
kinesiske hæren et avgjørende nederlag. Dette førte til at hele området ble oppdelt i mindre 
kongedømmer i innbyrdes strid med hverandre, og at ferdselsårene vestover ble stengt. For 
Kinas kirke innebar det at den ble isolert fra moderkirken i Persia. Men allerede mot slutten 
av 600-tallet hadde de kristne opplevd et forvarsel på vanskelige tider. Dette er knyttet til 
navnet Wu Zetian, keiserinnen som var fanatisk buddhist og som ble gift med keiser Gaozong 
som var syk det meste av sin regjeringstid (650-683). Dermed fikk keiserinnen stadig mer 
innflytelse, og da hennes mann døde greide hun behendig å skyve etterfølgeren ut over 
sidelinjen. Hun ble dermed selv Kinas regent, og i en 10-årsperiode fra 695-705 ble 
buddhismen sterkt favorisert i Kina. Wu erklærte seg selv for å være Buddha Maitreya som 
det i den folkelige buddhismen i Kina var sterke forventninger om at skulle komme til syne. 
Dette gjorde henne enda mer populær utover blant folket. Vi må anta at det er denne perioden 
det siktes til når det i inskripsjonen på nestorianer-steinen henvises til en vanskelig periode for 
de kristne.65 
 Keiserinne Wu gikk så langt at hun proklamerte et nytt dynasti, Zhou, til stor 
forferdelse for det konfusianske hierarki i landet. For dem var det ingen plass for en kvinnelig 
regent i Kina. Det hele førte til at hun ble fordrevet, Tang-dynastiet gjenopprettet, og en 
reaksjon mot buddhismen begynte å ta form. Samtidig skjedde en revitalisering av taoismen. 
De kristne hadde det vanskelig i denne tiden. 
 Denne utviklingen nådde et høydepunkt under keiser Wu Tsung (841-846). Han startet 
en blodig forfølgelse av det man kalte ”de utenlandske religionene”. Det dreide seg først og 
fremst om buddhismen, men også om kristendom og manikeisme. 
 Egenlig var manikeerne keiserens første offer. De fleste manikeere i landet var 
uigurer. De var slått og fordrevet av de tyrkisktalende kirgiserne i 840, og mange uigurer 
søkte tilflukt hos sine tidligere allierte i Kina. Her ble de et uromoment, og i 843 sendte 
keiseren ut et edikt med ordre om at alle manikeiske skrifter skulle beslaglegges og all 
eiendom konfiskeres. Templene ble stengt og 72 nonner drept i Chang an66. 
 Så kom turen til buddhistene. I 845 ble et nytt keiserlig edikt utsendt med ordre om å 
ta kampen opp mot den utenlandske ”ubetydelige” religionen. 4600 buddhist-templer ble 
konfiskert, 260.500 munker og nonner ble drevet tilbake til det verdslige liv. 40.000 
privattempler (shrines) ble ødelagt og millioner av dekar jord tillagt keiserens eiendommer.  

Når det gjelder kristendommen siterer Thelle en ikke navngitt kilde: ”Med hensyn til 
Da Qins (de kristne) og Mu-hus (zoroatristene) tilbedelsesformer, så må disse heresier heller 
ikke tillates nå når buddhismen allerede er ødelagt. Tilhengerne skal tvinges til å vende 
tilbake til verden og igjen tilhøre sine egne distrikter og betale sin skatt. Når det gjelder 
utlendinger, så bør de sendes tilbake til sine hjemland”.67 I selve ediktet nevnes 3000 munker 
som skal vende tilbake til dagliglivet.  
 Dette innebar at alle kristne misjonærer måtte forlate landet, klostrene ble avviklet og 
ødelagt, og kristendommen mistet alle sine privilegier. Mye tyder på at de lokale kristne ble 
brutalt forfulgt for sin tro. Dette ble en katastrofe for kirken i Kina, og flere av våre kilder 
peker i retning av en nesten total utslettelse av kristen virksomhet i landet. I året 987 møtte en 
arabisk forfatter, Abu’l Faraj, en kristen munk i Bagdad som han tidligere hadde hatt kontakt 
med. Munken hadde sju år tidligere blitt sendt av patriarken til Kina med fem andre geistlige. 
Araberen spurte han hva han hadde opplevd på reisen, og ble fortalt følgende: 

                                                 
65 Se Palmer s. 234-235 
66 Se Thelle s. 72 
67 Thelle s. 72-73 
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”Kristendommen var borte fra Kina; de innfødte kristne hadde på ulike måter omkommet; 
kirken som de hadde brukt var ødelagt, og det var bare én kristen igjen i landet”68. 
 En skal være varsom med å trekke for vidtrekkende konklusjoner ut fra en slik tilfeldig 
bemerkning. Men det at kildene fra nå av gir særdeles sparsomme opplysninger om de kristne 
i Kina, sier noe om at deres antall og innflytelse i landet er blitt marginalisert i forhold til det 
vi vet var tilfelle 100 år tidligere. De fleste forskere synes imidlertid å anta at kristendommen 
i løpet av denne forfølgelsen ble nærmest utradert fra Kina. Dette lar seg av naturlige grunner 
ikke dokumentere, og det er grunn til å spørre om dette er en forhastet konklusjon, og om en 
del av den kinesiske kirken kan ha overlevd som en undergrunnskirke fram mot mongolenes 
tid da Sorkaktanis sønner69 regjerte Sentralasia og Kina.  
 Det er etter mitt syn flere argumenter som taler for at det har vært en viss kontinuitet 
mellom kirken under Tang-dynastiet og den revitaliserte kirke under mongolene (Yuan-
dynastiet). For det første forteller en buddhistisk historiker, Zan Ning (919-1002), at verken 
kristendommen, zoroastrismen eller manikeismen ble helt tilintetgjort under forfølgelsen i 
845: ”Nevertheless, the roots [of these perverse religions] were not completely eradicated and 
in due course they spread and became prolific”70. Det er vanskelig å forstå dette utsagnet 
annerledes enn at disse tre religionene, i hvert fall i noen grad, maktet å reise seg igjen etter 
forfølgelsen. 
 Det andre argumentet som sannsynliggjør at det har vært en slik kontinuitet, har 
sammenheng med noen syriske manuskripter som ble funnet i Kina, og som i dag finnes i 
Manchester og i Tokyo71. I 1905 ble noen sider av et syrisk manuskript funnet i byen 
Gaochang ikke langt fra Turfan ved den nordlige silkevei-ruten gjennom provinsen Xinjiang i 
det nordvestre Kina. Mannen som fant disse fragmentene var dr. A. von Le Coq, og det viste 
seg at de stammer fra Østens kirke. Det dreier seg om en liturgisk bok og en hymne skrevet 
for juledag. Manuskriptet er datert til mellom det 9. og 11. århundre og ble brukt av prester 
som forrettet gudstjeneste for fellesskap av kristne i Nordvest-Kina. Sannsynligvis har det 
vært menigheter både av kinesere og uigurer. 
 Et annet syrisk manuskript ble funnet i selve ”den forbudte by” i Beijing, Ming-
dynasiets hemmelighetsfulle palass som i dag er en av Kinas største turistattraksjoner. Jeg har 
ikke vært i stand til å skaffe til veie detaljer om når og hvordan dette manuskriptet ble funnet, 
men Saeki forteller at han ble presentert for en kopi av det i forbindelse med et besøk fra 
Beijing i Tokyo. Manuskriptet er datert til det 13. århundre, og inneholder blant annet en 
hymne der man minnes ”Kinas martyrer”. Navnene deres er imidlertid ikke på kinesisk, og 
det er derfor ikke mulig å identifisere dem, men det er ikke unaturlig å tenke på de som ble 
myrdet for sin tros skyld under forfølgelsen i 845. Dersom dette er riktig, har altså de kristne 
under mongolene et tydelig minne om det som skjedde under forfølgelsene på 800-tallet, og 
det er vanskelig å tenke seg at dette kan være tilfelle dersom det ikke har vært kontinuitet. 
 Mitt tredje argument for kontinuitet er knyttet til Marco Polo som kom til Kina under 
Khublai Khan, og som har gitt oss levende skildringer fra det Kina han møtte på sine reiser. 
Polo forteller blant annet at han møtte ”nestorianske kristne” i by etter by. Nå er det funnet 
gravmonumenter over store deler av Kina fra denne tiden som tydelig dokumenterer et 
kristent nærvær i Kina under mongolene. Men om det dreier seg om kristne av 
                                                 
68 Moule s.75-76 
69 Sorkaktani var gift med Gheniz Khans yngste sønn Toului, og var regnet som en markant kristen personlighet 
som blant annet øvet innflytelse gjennom sin sønn Khublai Khan som hadde Kina som sin del av det mongolske 
riket. Da Marco Polo kom til Kina på en av sine berømte reiser fikk han bo hos Kublai. 
70 Palmer s. 240 og note 57 
71 Saeki presenterer disse med introduksjon, oversettelse og kommentarer på s. 315ff. Det dreier seg kun om 
fragmenter av syriske manuskripter. Det er vanskelig å si med sikkerhet hvor disse kommer fra, men syrisk var 
kirkespråket for hele Østens kirke, selv om de fire liturgiske sutraene viser at gudstjenestene i Kina foregikk på 
kinesisk. 
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tyrkisk/mongolsk herkomst som kom til landet i kjølvannet av khanenes hæravdelinger, eller 
om det er kinesiske kristne med åndelige røtter tilbake til Tang-dynastiets kirke, lar seg ikke 
lese ut av disse funnene.  
 Nå forteller Polo i en av sine rapporter at han på en reise til byen Fuzhou (Fujian 
provins) møtte en religion som ikke dyrket avguder, ikke tilbad ilden, og som ikke ville ha 
noe med Islam å gjøre. I rapporten kan vi lese følgende:72 
 

For they had books and Masters Mafeu and Marc reading in them began to interpret 
the writing and to translate from word to word and from tongue to tongue, so that they 
found it to be the words of the Psalter. Then they asked them whence they had that 
religion and order. And they answered and said, From our ancestors. They had also in 
a certain temple three figures painted who were three Apostles of the seventy who 
went preaching through the world. And they said that those had told their ancestors in 
that religion long ago and that that faith had already been preserved among them for 
seven hundred years, but for a long time they had been without teaching, and so were 
ignorant of the chief things. 

 
Historien forteller at Polo tok disse med seg til khanens hoff hvor de fikk praktisere sin tro 
fritt. Polo hevder i denne sammenheng at så snart ediktet om frihet for de kristne ble kjent, 
fant man ut at så mye som 700.000 hadde tilhørt denne religionen i hemmelighet. Om dette 
også inkluderer mongolske og tyrkiske innbyggere i Kina som tok med seg kristendommen 
fra deres områder, vites ikke. Men når en gruppe kristne i Fuzhou hevder at det har vært 
kristen tro i Kina i 700 år, stemmer det aldeles nøyaktig med Aloupens ankomst til Chang an i 
635. Det er svært usannsynlig at Polo kan ha hatt kunnskap om dette, da nestorianer-steinen 
på det tidspunktet fortsatt lå begravd flere meter under bakken. 

Det er altså gode grunner for å hevde at en stor del av både nyere og eldre bidragsytere 
til denne delen av Kinas kirkehistorie tar feil når de hevder at kristendommen ble fullstendig 
utradert av Kina-kartet i løpet av forfølgelsen på 800-tallet. Da det på ny ble frihet for kristne 
til å praktisere sin tro under mongolenes styre, stod de fram sammen med sine mongolske og 
tyrkiske trossøsken. Men her er det mye vi ikke vet, og som vi ganske sikkert vil få mer 
innsikt i etter hvert som nye funn blir gjort fra denne epoken. 
 
12. Hadde de kinesiske kristne en liberal teologi? 
Mange forskere har hevdet det, særlig på slutten av 1800-tallet. J. Legge fra Oxford hevdet at 
teologien som møter oss på nestorianer-steinen er ”swamped by Confucian, Taoist and 
Buddhist ideas, a certain degenerate, nominal Christianity”73. Nå hadde Legge ikke tilgang til 
skriftene fra Dunhuang, hadde han hatt dem foran seg ville antagelig konklusjonen vært 
annerledes. Men som vi tidligere har hevdet under gjennomgangen av inskripsjonen, kan en 
heller ikke ut fra denne hevde noe slikt. 
 Nå skal en være klar over at det første misjonsframstøtet mot Sentralasia og Kina 
tidlig støtte på en formidabel utfordring i møte med nye språk. Denne utfordringen ble ikke 
minst følbar i møte med kineserne og deres gamle kultur og skriftspråk. Allerede ved 
ankomsten til Chang an ble de første misjonærene bedt om å oversette de skriftene de hadde 
med seg. Det kristne budskapet skulle nå krysse en høy kulturell barriere, og oversetterne stod 
overfor vanskelige valg som kirken tidligere ikke var stillet overfor.  

I de gamle persiske hovedområdene var arameisk lenge et slags ”offisielt” språk, der 
det bare dreide seg om dialektiske forskjeller i forhold til syrisk som jo var kirkespråket for 
                                                 
72 Moule s. 142 og Palmer s.248 
73 Se Moffett s. 305. Moffett henviser til Foster: Church of the T’ang Dynasty s. 112, men her finnes ingen 
henvisning til hvor sitatet er hentet fra i Legges bøker. 
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Østens kirke. Gresk var også i bruk i offisielle sammenhenger. En befinner seg her lingvistisk 
sett svært nær dagligspråket i Palestina på Jesu tid og dermed også hebraisk som ett av 
bibelspråkene. De tverrkulturelle utfordringene var dermed langt mindre enn de man ble 
stillet overfor i Kina. 

Misjonærene til Kina valgte ikke en ”konkordant” tilnærming til denne utfordringen. 
De var tydelig opptatt av å ikle sine skrifter en kinesisk språkdrakt som gav mening for 
keiseren og hans folk. Dermed benyttet de seg flittig av den innsikt de etter hvert fikk i 
kinesisk kultur og religion. Mange bilder og sentrale begreper blir hentet fra f. eks. buddhisme 
og taoisme, som f. eks. gudsbegrepet. Men man velger ikke ett begrep for Gud som 
gjennomføres over det hele, men en rekke ulike begreper med forskjellig bakgrunn. Ofte 
kalles Gud for ”Den Ene”. 

Både inskripsjonen på nestorianer-steinen og tre av de fire liturgiske sutras er forfattet 
på kinesisk, og sannsynligvis skrevet av Jingjing. Språket er her glimrende kinesisk i 
motsetning til det mer famlende i de første skriftene fra 600-tallet. Men nettopp i disse senere 
skriftene er det kontekstuelle element dristigere tilstede enn i de første. Kirken er blitt 
stedegengjort, og har fått sitt eget liturgiske språk med overraskende sterkt innslag av særlig 
taoistisk terminologi og billedbruk. Samtidig ligger det i måten man bruker disse begrepene 
på en kritisk holdning til kinesisk religiøsitet. Bare det faktum at man er så tydelige på at Gud 
er en person vi kan henvende oss til gjennom våre bønner, er uforenlig med kinesisk 
religiøsitet. Treenighetstanken kommer tydelig fram, og Jesus er nettopp kommet for å frelse 
oss fra konsekvensene av våre synder (karma). Betydningen av Jesu død er tydelig uttrykt 
selv om det bare skjer direkte ved et par anledninger.  

Legge siterer en misjonær som skal ha uttrykt seg slik om de første kinesiske kristne: 
”How could it succeed? There was no gospel in it”. En slik påstand kan ikke begrunnes ut fra 
det forliggende materiale. Moffett hevder når det gjelder skriftet The Jesus Messiah Sutra: 
”(It) is full of gospel. The essentials are there from original sin to substitutionary atonement, 
from the virgin birth to the cross, from condemnation of idols to love of enemies, from the 
equivalent of the Pauline injunction to ‘be subject to the governing authorities’ (Rom 13,1) to 
‘feed the hungry, clothe the naked and care for widows and orphans’”74. Det er ikke 
holdepunkter for å hevde at den kinesiske kirken på 600- og 700-tallet var ”synkretistisk” 
eller fattig på evangelium.  Jeg mener å ha påvist under gjennomgangen av de aktuelle 
tekstene ovenfor at alle sentrale deler av vår tro er berørt, selv om man ikke står overfor et 
grundig teologisk arbeid på linje med det vi møter i den persiske delen av kirken. 

Den største overraskelsen er kanskje at vi møter lite direkte sitater fra de bibelske 
skriftene. Dette til forskjell fra det grundige arbeid med Bibelen som vi møter for eksempel 
ved de teologiske skolene i Edessa og senere Nisbis. På nestorianer-steinen finner vi en 
henvisning til 27 skrifter som sikkert er NT. Men i hvilken grad disse er blitt oversatt til 
kinesisk, vet vi ikke noe om. Men vi vet at kirken i Kina hadde mange flere hellige skrifter, 
både med Jingjing som forfatter, og andre. Dersom noen av disse blir tilgjengelige for oss, 
kan det endre vårt bilde av kirkens forkynnelse og lære. 

Det tjener de første kinesiske kristne til ære at de la ned så mye arbeid i å gjøre det 
kristne budskapet relevant for Tang-dynastiets Kina. Kanskje gikk de for langt i et par av de 
liturgiske sutraene. Men la oss ikke være for raske til å felle vår dom. I så fall må vi være 
sikre på at vi kan lese disse skriftene med de samme kulturelle brillene som Jingjing og hans 
samtidige. Sannsynligvis ligger det mye arbeid foran før vi kan si med sikkerhet at vi ”hører” 
det samme som dem når vi leser disse skriftene. Kanskje hørte de et tydeligere kristent 
budskap enn det vi gjør som leser disse skriftene i dag.  

                                                 
74 Moffett s. 309 
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I virkeligheten var de første misjonærene til Kina banebrytere i det man på 1900-tallet 
kalte ”missionary contextualization”. De kommuniserte ikke sitt budskap statisk ved å lukke 
øynene for at evangeliet stod overfor en helt ny kontekst. Men de valgte å formidle det i en 
levende og dynamisk dialog med kinesisk kultur og religiøsitet. Bare slik kunne budskapet bli 
forstått og trodd av deres kinesiske tilhørere. At de sannsynligvis, slik Moffett hevder, gikk 
for langt i sin avhengighet av landets sentrale myndigheter, er muligens riktig75. Men 
resultatene av deres arbeid sier likevel ganske mye om kvaliteten av det misjonsarbeidet som 
de drev. 

Fordi det blant de fleste har vært opplest og vedtatt at den kinesiske kirken gikk til 
grunne under forfølgelsen, har det vært viktig å finne årsakene til dette. Noen har hevdet at 
årsaken ligger i en svak og synkretistisk teologi. Enkelte har til og med ment at den er uklar i 
kristologien (nestoriansk). Men en har ikke vært i stand til å dokumentere holdepunkter for 
noen av delene. Kirken var i alle fall ikke mer synkretistisk enn at den ble forfulgt av både 
buddhister og taoister!  

Endelig har kirkens avhengighet av statsmakten vært brukt som argument for dette. Da 
må en ikke glemme at den første forfølgelsen av de kinesiske kristne kom allerede 20 år før 
nestorianer-steinen ble reist. Og den ble nettopp initiert av keiseren! 

Etter vårt syn er det på ingen måte dokumentert at kirken gikk til grunne under 
forfølgelsene på 800-tallet. Vi er tvert imot av den oppfatning at de kristne gikk ”under 
jorden” og etablerte en undergrunnskirke som på nytt ble synlig for omgivelsene flere hundre 
år senere. At vi i løpet av denne perioden har lite informasjon om kirkens indre liv, burde ikke 
overraske noen. Det hadde heller ikke omverdenen når det gjaldt Kinas kirke under 
kulturrevolusjonen på 1960- og 70-tallet. Japans kirkehistorie minner oss dessuten om at en 
kristen kirke kan overleve i lang tid som en undergrunnskirke. 
Det er først på 1400- og 1500-tallet at sporene for alvor blir borte etter Kinas kirke. Da 
jesuittene kom til Kina på 1500-tallet fant de ingen kristne, men de møtte kinesere som gjorde 
korsets tegn over maten før de spiste, men som ikke hadde noe minne om hvorfor de gjorde 
det. Men det er en annen historie…… 
 

                                                 
75 Moffett s. 313 
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Skandinavisk kinamisjon fra Amerika 
 
 
Ved Frode Steen 
 
Forord 
Min nysgjerrighet overfor dette temaet ble vakt i ungdommen. Som misjonsstudenter på 
Fjellhaug 1967-71 møtte kullet mitt mange tidligere Kinamisjonærer i Norsk Luthersk 
Misjonssamband (NLM), både som lærere og som naboer. De fortalte om sin tid i Kina på en 
slik måte at vi ante konturene av et nettverk av misjonærer utover organisasjonsgrensene. 
 Som ung NLM-misjonær på Taiwan fra 1972 ble jeg kollega med en del seniorer som 
hadde vært misjonærer i Kina først. Misjonærstaben vår besto av en eldre garde med erfaring 
fra Kina, og en gruppe yngre misjonærer, uten tidligere erfaring. Forholdene var tilsvarende 
innen flere andre organisasjoner som drev misjon på Taiwan, og nå fikk vi møte noen som 
hadde vært nabomisjonærer med våre utsendinger i Kina. Noen av disse hørte til norske 
misjonsorganisasjoner, andre var skandinaver som virket i engelsktalende organisasjoner. Vi 
kunne ikke unngå å legge merke til de hjertelige vennskapsforholdene mellom dem som 
hadde en felles fortid på fastlandet. 
 Men det var vanskelig å fatte så mye om forholdene i Kina den gang, for i 1970-årene 
var Kina lukket, fjernt og uoppnåelig. Det hadde vært stengt for misjon siden 1949, og lite 
tydet da på noen snarlig endring. 
 Senere har jeg flere ganger fått besøke NLMs gamle felt i Kina, første gang i 1995 
sammen med misjonærbarn fra NLM. En flott opplevelse! Vi fikk se stasjonsbyer vi hadde 
hørt om for lenge siden og feriefjellet Haishan (nå kalt Xieshan). Etter hvert har jeg fått et 
bedre inntrykk av de geografiske forholdene. Men hvor var egentlig NLMs nabomisjonærer, 
hvordan havnet de der, og hvem var de? 

I påsken 2002 er jeg med en reisegruppe som får besøke NLM-feltets sydlige naboby, 
Xiangfan.  Her får vi se noen gravsteiner som hadde stått på en omregulert gravplass for 
utlendinger.  To navn er lesbare: John Sjoquist og Hannah Ronning, født Rorem. 
 John Sjöquist er svensk, men døde på Haishan, NLMs feriefjell.  Jeg kontakter en 
svensk misjonær, som kjenner svensk kinamisjonshistorie og spør om han kjenner til John 
Sjöquist, men svaret er negativt.  Hannah, som var født Rorem, hadde egentlig navnet 
Rørheim og stammet fra Ombo i min kones hjemkommune, Finnøy. Dette forteller 
historikeren Olaf Golf, som også er fra Ombo, og er i slekt med Hannah. Hun ble gift med 
Halvor Rønning fra Bø i Telemark. 
 Det aner meg at tampen brenner. Her er nettopp en gammel misjonsstasjon i nabobyen 
til NLMs gamle felt, og her er norske og svenske navn. Men hvorfor er det så vanskelig å 
finne stoff om dem? Verken Hannah Rørheim eller Halvor Rønning står omtalt i norsk 
misjonsleksikon, og John Sjöquist er ikke velkjent i Sverige.   
 Kanskje misjonsinteresserte amerikanere kan hjelpe? Vi gjør noen forsøk, og finner 
litt, men det kirkelige landskapet i USA har forandret seg så radikalt fra 1890-årene at de 
færreste klarer å spole tilbake. 
 Så, fra høsten 2002 snubler jeg nærmest over det ene dokumentet etter det andre om 
norske og svenske utvandrere til Amerika og deres engasjement for Kinamisjon, og det lykkes 
å finne bøker om flere av gruppene. For meg er det som om en lenge savnet brikke i et 
puslespill endelig blir oppdaget og kommer på plass. 
 Nå har jeg lyst å dele denne oppdagelsen med kinamisjons-interesserte lesere. 
Det passer godt at NLMs store feltutvidelse skjedde for hundre år siden i år.  Rundt seg hadde 
de et nettverk av misjonærer, mange med skandinavisk opphav. Misjonærene var fordelt på 
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mange grupper og spredt over store områder i Kina, men i denne artikkelen vil vi konsentrere 
oss om tre av NLMs nærmeste nabomisjoner i provinsene Hubei og Henan i Sentral-Kina.  
 
Skandinavisk utvandring til Amerika 
På 1800-tallet begynte masseutvandringen fra Europa til Amerika, og den fikk etter hvert 
veldige dimensjoner. Vi starter med noen generelle observasjoner: 
 Den første folketellingen i Amerika ble holdt i 1790, kort etter at unionen ble til. Da 
var innbyggertallet bare 3,2 millioner, hvorav 750 000 fargede1. Til sammenligning må 
folketallet i Norge ha vært ca. 800 000 på samme tid2.   
   I begynnelsen var farten i innvandringen rolig og forsiktig. Det foreløpige 
høydepunktet kom i 1854 med 428 000 innvandrere dette ene året. Mellom 1820 og 1860 
hadde mer enn 5 millioner mennesker innvandret til USA. Irer og tyskere utgjorde 
hovedtyngden3. 
 Men skandinaver var også med. I forhold til folkemengden lå Norge på 
innvandringstoppen i Norden.  Norsk gruppeutvandring til Amerika startet i 1825 på sluppen 
”Restauration” med et femtitalls nordmenn om bord. Man kan spore tre bølgetopper i 
utvandringen fra Norge; 1866-73,  1880-93 og 1900-19144.   
 Aschehougs verdenshistorie sier at ved året 1900 hadde den norske utvandringen 
kommet opp i en andel på ”drøyt en tredjedel av landets befolkning”5. Det vil i praksis si at 
om lag hver fjerde nordmann bodde i Amerika. Det vil også si at så godt som hver eneste 
familie i Norge var mer eller mindre berørt av utvandringen. 
 Svenske utvandrere var omtrent like mange som norske, men siden befolkningen i 
Sverige (5,1mill. i 19006) var over dobbelt så stor som i Norge, ble andelen mindre. Fra 
Danmark og Finland var utvandringen betydelig mindre. I denne sammenheng vil derfor 
”skandinavisk” være ensbetydende med ”norsk og svensk.” Et fiffig poeng er jo at Norge og 
Sverige var sammen til unionsoppløsningen i 1905, og at norske utenrikspapirer ble behandlet 
i Stockholm på denne tiden. Det lar seg vanskelig dokumentere at dette forholdet førte til 
sterkere samhørighetsfølelse av den grunn, skjønt man fristes til å tro at naboskap blomstrer 
lettere når begge er i et fremmed land. 
 Utvandrerne ga slett ikke slipp på sin tro, snarere tvert imot. Det var et vibrerende 
trosliv mellom innvandrerne fra Skandinavia.   Mellom 1846 og 1900 ble det stiftet 14 ulike 
kirkesamfunn blant nordmennene i Amerika, alle lutherske7. Svenskene hadde bare en 
luthersk synode, Augustana. Til gjengjeld var de sterkere representert med ikke-lutherske 
organisasjoner. 
 I tidlige faser av masseinnvandringen til Amerika tok skandinavene med seg et 
hjemland i miniatyr. Det ble dratt i gang institusjoner, kulturelle tiltak, gitt ut bøker og trykket 
aviser med titusenvis av abonnenter på morsmålet. Skandinaviske språk holdt seg levende i 
mange tilfeller både muntlig og skriftlig til langt inn på 1900-tallet, men står naturligvis mye 
svakere i dag. 
 Dette sistnevnte er trolig grunnen til at mye av stoffet fra innvandrermiljøene i 
Amerika for hundre år siden er relativt vanskelig tilgjengelig. Det har falt mellom to stoler.  
Det er ikke registrert som norsk litteratur fordi det ble utgitt ”over there”. I dag er det heller 
ikke lenger betraktet som amerikansk stoff, fordi det ble utgitt av skandinaviske emigranter, i 

                                                 
1 Aschehougs Verdenshistorie, Oslo 2001, bd. 11, s. 23 
2 Aschehougs Konversasjonsleksikon, Oslo, 1939, bd. 2, under: Befolkning 
3 Aschehougs Verdenshistorie, Oslo 2001, bd. 11, s. 24 
4 Alnes, Karsten: Historien om Norge, Gyldendal 1998, bd.3, s. 312-313 
5 Aschehougs Verdenshistorie, Oslo 2001, bd. 11,s. 26 
6 Aschehougs Konversasjonsleksikon, 1951, bd. 14, under: Sverige 
7 Lovoll, Odd S.: Det løfterike landet, Universitetsforlaget, 1999, Internettutgave, Tidslinje, År 1846  
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mange tilfeller på skandinavisk språk, som nå nesten ikke blir forstått lenger. Litteratur fra 
denne tiden tilhører en overgangsperiode i amerikansk historie, et tilbakelagt stadium som 
gjemmes bak en stadig mer solid språkmur.  
 Samme problem rammer klassifiseringen av misjonsvirksomheten fra USA. Den 
havner også lett i et ingenmannsland, og blir lite omtalt, både i Amerika og i Skandinavia.   
  
Kinamisjonsinteressen våkner 
I tiden før 1890 var det allerede en våknende interesse for kinamisjon i Skandinavia. Men det 
fantes ennå ingen lutherske organisasjoner som kunne kanalisere misjonsinnsatsen til Kina.   

Inspirasjonen til å drive kinamisjon kom hovedsakelig fra den engelske organisasjonen 
China Inland Mission (CIM), som var startet i 1865 av Hudson Taylor, og dens meldingsblad 
”China’s  Millions”. (I dag heter denne organisasjonen Overseas Missionary Fellowship – 
OMF- og meldingsbladet East Asia’s Millions). Man kan trygt anta at utvandringen til 
Amerika bidro til økt interesse for engelsk, og slik gjorde CIMs nyhetsblad mer attraktivt for 
skandinaviske lesere. Et ekstra puff til å engasjere seg for Kinamisjon kom da Hudson Taylor 
i 1889 gjennom et vedlegg i ”China’s Millions” kom med et ønske om 1000 nye evangelister 
til Kina for å dekke behovet8. 
 De første som meldte seg til tjeneste for misjon i Kina måtte klare seg uten noen 
skandinavisk misjonsorganisasjon i ryggen. De gikk enten direkte inn i CIM, slik de norske 
pionerene Anna Jakobsen og Sofie Reuter gjorde før de dro mot Kina i 1885, og Sivert Gjerde 
så sent som i 1890. Eller så drev de sin virksomhet i nær forståelse med CIM, slik svensken 
Erik Folke gjorde da han dro til Kina i 1887, den svenske forkynneren Fr. Franson som 
rekrutterte skandinaver for kinamisjonens sak i USA, og nordmannen Ole Næstegaard d.e. 
som dro i 1888. Førstnevnte la grunnlaget for Svenska Missionen i Kina, også kalt Erik 
Folkes Mission. Franson grunnla Den Skandinaviske Alliansemisjonen i USA høsten 1890.  
Denne rekrutterte til å begynne med misjonærer blant norske og svenske kristne i Amerika, 
men ble senere mer internasjonal og har i dag navnet ”The Evangelical Alliance Mission”- 
TEAM. Næstegaards utreise ga støtet til Den Norske Kinamisjon (1889), som i dag heter 
Evangelisk Orientmisjon (EOM).   

Disse første skandinaviske utsendingene gjorde en uvurderlig innsats som informanter 
for videre kinamisjon fra Skandinavia. Det de skrev om nøden i Kina, de enorme behovene, 
og sitt eget virke i misjonsblader og lokalaviser, gjorde dypt inntrykk, og påvirket andre 
skandinaver til å melde seg til tjeneste. Interessen for kinamisjon økte raskt og sterkt de 
nærmeste årene, både i Skandinavia og i skandinaviske miljøer i Amerika.   
 
1890 – et gjennombruddsår for skandinavisk og luthersk misjon til Kina  
I året 1890 skjer det som før eller senere måtte skje: Det økende antall kandidater fra 
Skandinavia, mange med luthersk bakgrunn, som meldte seg til tjeneste for å dra til Kina, 
ville ikke i lengden dra ut for et utenlandsk selskap. Man ønsket at skandinavene selv skulle 
organisere seg for å delta i kinamisjon, enten på luthersk grunn eller i annen sammenheng.    
 I 1888 besøkte Hudson Taylor Amerika for første gang, og over førti meldte seg til 
tjeneste for kinamisjon etter å ha hørt ham9. De første gikk inn i CIMs tjeneste og dro ut via 
Vancouver i oktober samme år10. Men Taylor la ikke skjul på at han heller ønsket seg 
stedegne misjonsorganisasjoner som samarbeidspartnere11. Hans holdning bidro til at kristne 
følte frihet til å drive misjon på egne premisser og starte egne organisasjoner med Taylors og 
CIMs velsignelse. 
                                                 
8 Steer, Roger: J. Hudson Taylor, OMF, Singapore 1991, s. 316 
9  Ibid. s.  311 
10 Ibid. s.312 
11 Ibid. s.304-305 
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Som ovenfor nevnt hadde allerede flere skandinaver dratt ut i forveien. Flere gikk og 
ventet hjemme, blant dem Sigvald Netland og Sivert Gjerde. Disse forberedte seg så godt de 
kunne og deltok i informasjonsmøter om Kinamisjon.  

Mens Sivert Gjerde reiste ut til Kina for CIM høsten 1890, flyttet Sigvald Netland 
samme vår til Amerika. Sammen med bl.a. Ole Næstegaard d.y. (Ole Næstegaard d.e.s yngre 
bror) virket han der for Kinamisjonens sak blant norske utvandrere. Kinamisjonsinteressen 
økte blant de norske på begge sider av Atlanterhavet. 
 
I Norge 
I 1890 var status i Norge at Den Norske Kinamisjon (DNK) var kommet i gang fra 188912.   
Den sto nært til CIM, og flere norske misjonærer var i 1890 allerede på plass i Kina i denne 
sammenheng. Men både CIM og DNK var interkonfesjonelle. 

Det var fortsatt et savn for norske kristne at det ikke fantes noe norsk luthersk selskap 
til å drive virksomhet i Kina. Men frøet var sådd, interessen var vakt, og det var nå bare et 
tidsspørsmål om når en slik organisasjon ville bli dannet. Det er interessant å legge merke til 
at dette behovet så ut til å vokse fram blant norske lutheranere på begge sider av Atlanteren 
samtidig, med noen av de samme aktørene. Båndene mellom kristne i Norge og de kristne 
utvandrermiljøene i Amerika var uformelle, men sterke.  

Historien til Det norske lutherske Kinamisjonsforbund (DNLK - nå Norsk Luthersk 
Misjonssamband – NLM) forutsettes kjent. Den formelle stiftelsen av denne organisasjonen 
skjedde ikke før pinsen 1891, men allerede i 1890 var det foretatt så mange avklaringer og 
gjort så mange forberedelser at det neppe er trykkfeil når den kjente misjonshistorikeren 
Latourette skriver: ”In 1890 the Norwegian Lutheran China Mission Association was 
organized at Bergen in Norway” 13. Denne tidlige avklaringen var gunstig for samarbeidet 
mellom Amerika og Norge innen Kinamisjon. Ikke en gang en sammenslutning tvers over 
Atlanteren var noen fremmed tanke i denne fasen14. Heretter ser det ut til at man både i 
Amerika og i Norge forventet at man snart skulle komme i gang med organisert luthersk 
misjonsarbeid i Kina, og at man så for seg et visst samarbeid. Blant annet ble det opprettet 
brevkontakt mellom Johannes Brandtzæg, sentral i opprettelsen av DNLK i Norge, og Sigvald 
Netland, som nå bosatte seg i Amerika og hadde forventninger om å reise ut for en norsk-
amerikansk luthersk organisasjon.  
 
I Amerika  
Utover sommeren og høsten 1890 kom det nå i rask rekkefølge en serie av viktige hendelser 
relatert til skandinavisk kinamisjon fra Amerika. 
 
Misjon på luthersk grunnlag 
I 1890 kom to norske Kinamisjonskandidater fra Norge til Amerika på veg til Kina. Det var 
Ole Næstegaard d.y. og Sigvald Netland. De ville være der noen måneder sammen med slekt 
og venner som hadde emigrert, og samtidig legge fram Kinamisjonssaken for norskættede 
lutheranere. I juni samme år avholdt den såkalte Hauge-Synoden sitt 45. årsmøte i Jackson.  
Kina kom i fokus.  Begge de nevnte nordmennene var til stede og oppildnet forsamlingen.  
Mens kirka formelt utsatte å binde seg til et arbeid i Kina, ble det likevel under møtet stiftet 
en misjonsforening med 25 medlemmer som skulle virke for Kina15. 

Forvisset om den sterke kinamisjonsinteresse og nød som eksisterte i det norsk-
amerikanske miljøet, dro de to mennene videre til Kina allerede i september, uten noen 
                                                 
12 Gud bruker mennesker.  EOM 100 år, Oslo 1989. s.15 
13 Latourette, Kenneth S. A History of Christian Missions in China, 1929. s.400 
14 Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund gjennom 50 år,  Oslo 1941. s.45. 
15 White unto Harvest in China. Augsburg, Minneapolis. 1934, s. 10 
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formell garanti om underhold.  (Dette var samtidig med at Sivert Gjerde reiste til Kina fra 
England for CIM.)  
 Hvor dro de hen i Kina? Erfarne pionermisjonærer, som Hudson Taylor, hadde gitt 
tydelig uttrykk for at behovet for nye misjonærer var størst inne i landet.  Kystområdene 
hadde allerede tidligere åpnet for misjonsmuligheter. For å komme til Kinas indre strøk, var 
det gunstig som et første skritt på veien å starte i den store havnebyen Shanghai. Der var et 
internasjonalt misjonærhjem, hvor man kunne orientere seg litt og forhøre seg videre. Byen 
ligger også ved munningen av kjempe-elva Yangzi (før kalt Yangtsekiang). Ved å reise 
oppover denne elva eller en av sideelvene, kunne man komme hundrevis av mil vestover til 
Kinas indre. Hit dro da i første omgang så godt som alle de tidligste Skandinaviske 
misjonærene.  Uansett måtte man jo den første tiden akklimatiseres, orientere seg, og ikke 
minst; lære språk. For å bruke en enkel illustrasjon kunne man si at Shanghai ble oppfattet 
som den store porten inn til Kinas indre.   

Til Shanghai kom altså både Næstegaard d.y., Sigvald Netland og Sivert Gjerde høsten 
1890. Og Sivert Gjerde kom aldri lenger.  Han ble syk i Shanghai og ble værende der til sin 
død 21. mai 189116. Han ble også begravet der. 

Men utsendingene fra Amerika ville fortsette et steg videre før de slo seg til ro. De dro 
videre til byen som i dag heter Wuhan, 960 km opp langs Yangzi-elva.  Byen som i dag kalles 
Wuhan var den gang tre byer (i dag bydeler som sammenbindes med et nettverk av bruer). På 
Yangzis sørøstlige bredd ligger Wuchang, som den gang var Hubei-provinsens hovedstad. På 
storelva Yangzis motsatte bredd renner sideelva Han ut i storelva fra nordvest. Han-elva har 
en by på hver side der den munner ut i Yangzi. På Han-munningens sørside ligger Hanyang , 
og mot nord ligger Hankou (den gang Hankow – bokstavelig oversatt: Han-elvas utløp). 

Her slo de seg ned inntil videre. Den kloke, gamle pionermisjonæren fra 
Londonermisjonen; Griffith John, bodde her, og ble seniorrådgiver for de nye misjonene som 
etter hvert dukket opp. For å bruke en ny enkel illustrasjon, kunne man sammenlikne Wuhan 
med et gigantisk veikryss på reisen til det indre av Kina. Noen uker senere samme høst kom 
en ny norskamerikansk luthersk misjonær til samme distrikt, nemlig Daniel Nelson17 med 
familie. Jeg stanser litt ved denne familien for å få med noen typiske trekk: 
 
      1 Etternavnet kamuflerer ved første øyekast hans norske røtter.  Men i likhet med mange  

andre utvandrede nordmenn fikk han etternavnet pyntet på for å bli lettere å uttale for 
ikke-skandinaviske tunger. Egentlig het han Daniel Nilsen18, ble født i Sveio nord for 
Haugesund i 1853, og emigrerte til Amerika (Eagle Grove, Iowa) i 1882 sammen med 
sin norske kone Anna og datteren Nora. På samme måte som Nilsen ble til Nelson, ble 
Rørheim til Rorem, Rønning til Ronning, Li til Lee, Bleie til Bly, o.s.v. 

 
2 Han hadde lite av formell utdannelse, men bred livserfaring. Han var utdannet 

sjømann og skipsoffiser, og seilte flere år til sjøs før han dro til Amerika. Han 
opplevde flere skipsforlis, og tenkte at Gud måtte ha en mening med å spare ham. 
Han var modig og uredd, praktisk og sterk. I Amerika ble han en flink bonde og 
bygningsmann.  Han deltok aktivt i det lokale lutherske kristenliv, men hadde bare ett 
års teologisk utdannelse ved Augsburg Seminary, Minneapolis (1889-90). Bare et 
fåtall av de første skandinaviske misjonærene hadde høy utdannelse. De var helst 
lekfolk, flere hadde lærerutdannelse. 

 
      3 Han hadde en sterk kallsbevissthet. Kallet til å bli misjonær i Kina fikk han ved å lese  
                                                 
16 Eikje, Ove: ”Han tente misjonsilden”.  Utsyn nr. 33 – 1990. 
17 Strom, Herbert: Missionary Pioneer: The Story of Daniel Nelson 1853-1926.  Spotlight on China. Dec. 2001. 
18 Privat brev fra Nils Dybdal-Holthe av 12.nov. 2002, med utdrag fra Digitalarkivet. 



Skandinavisk kinamisjon fra Amerika 101

noen brev som Ole Næstegaard d.e. sendte til nordmenn i Amerika i 1889, hvor de ble 
gjengitt i bladet ”Lutheraneren”. Minner fra et av skipsforlisene han hadde overlevd, 
dukket også opp for ham. Han ble da reddet av et kinesisk mannskap.  Samme sommer 
syntes han at han hørte Guds stemme be ham om å bringe evangeliet til kineserne.  
Sommeren 1890 lyttet han til Sigvald Netland og Ole Næstegaard d.y. som reiste rundt 
og orienterte om Kina og sine egne reiseplaner.   
Nå hadde Daniel kone og fire barn, og kona var gravid med nr. 5. Likevel ble de enige 
om å selge gården og dra sammen til Kina uten å ha noen visshet om støtte fra et 
misjonsselskap. Han var ikke avhengig av et formelt kallsbrev for å reise ut. Som 
sjømann hadde han sett døden i øynene flere ganger, og nå var han viss på at den Gud 
som hadde makt til å spare hans liv, ønsket å ha ham som misjonær i Kina. Han hadde 
brutt opp fra en etablert tilværelse og flyttet på seg en gang tidligere, da familien 
emigrerte. Nå var han villig til å gjøre det på ny. Til tross for at mange frarådet dem 
(han var for gammel, hadde for stor familie, o.s.v), solgte de gården, ordnet med 
finanser på egen hånd, kjøpte billetter og reiste av sted. Både Netland og Næstegaard 
d.y. reiste også ut uten formelle kallsbrev, men de var tross alt alene, mens Nelson 
hadde stor familie. Man kan ikke lese mye Kinamisjonshistorie fra denne tiden uten å 
bli slått av den kallsbevisstheten som preget mange av disse utsendingene. 

 
Daniel Nelson regnes av mange som den amerikanske lutherske kirkens pionermisjonær. Den 
misjonsforeningen som ble stiftet sommeren 1890 fikk navnet The Norwegian Evangelical 
Lutheran China Mission Society of America, og både Netland, Næstegaard d.y. og Nelson ble 
kalt som utsendinger for misjonen etter hvert som den ble bedre organisert. Daniel Nelson 
representerte denne misjonen da han våren 1892 dro opp Hanelva sammen med bl.a. 
Brandtzæg fra NLM for å avgjøre konkret hvor misjonsfeltet deres skulle ligge. 

For å hoppe tilbake til utviklingen i Amerika igjen, husker vi at det som nevnt ble 
stiftet en misjonsforening, som utviklet seg til et selskap, sommeren 1890.  Men samtidig 
vedtok Haugesynoden på sitt årsmøte å nedsette en komite for å forberede synodens 
deltakelse i Kinamisjon.  Neste sommer (1891) kom saken opp på synodens 46. årsmøte i 
Fillmore, Minnesota. Og nå var hele synoden innstilt på å ta fatt i Kina.  De henstilte derfor til 
ovenfor nevnte misjonsforening om at Hauge-Synoden ganske enkelt kunne overta det arbeid 
denne hadde startet, men det gikk ikke misjonsorganisasjonen med på, mest fordi det i 
mellomtiden var kommet til en del medlemmer som ikke hørte hjemme i Haugesynoden. Da 
valgte Haugesynoden å starte sin egen lutherske misjon i tillegg til den allerede 
eksisterende19. De første utsendingene var søskenparet Halvor og Thea Rønning fra Bø i 
Telemark, og Hannah Rorem (egentlig Rørheim), født i Amerika, men med røtter fra Ombo i 
Ryfylke. Hannah Rørheim ble senere gift med Halvor Rønning, men døde i Kina i 1907. Alle 
disse tre reiste ut til Kina i 1891, og havnet sammen med andre skandinaver i Wuhan. Det var 
en stor grad av samarbeid mellom de ulike lutherske misjonærene fra Amerika. Det skulle 
etter hvert også komme andre lutherske utsendinger fra Amerika til samme område, som Den 
Lutherske Synode, den svenske Augustanasynoden, Brodersamfunnet (Lutheran Brethren) 
m.fl. I 1917 gikk tre av disse sammen og kalte seg Lutheran United Mission. Halvor Rønning 
representerte Haugesynodens Kinamisjon da han sammen med bl.a. Daniel Nelson og 
Johannes Brandtzæg dro opp Hanelva for å søke misjonsfelt i mai 1892. 
 
Det svenskamerikanske Misjonsforbund (The Swedish Mission Covenant of America) 
Det ikke-lutherske svenske utvandrermiljøet i Amerika var også opptatt av misjon i Kina, og 
hadde allerede begynt å støtte svensken Erik Folke som samarbeidet nært med CIM et godt 

                                                 
19 White unto Harvest in China. Augsburg, Minneapolis, 1934.,s. 12 
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stykke inne i Nord-Kina. Høsten 1890 bestemte dette misjonsforbundet at det selv også skulle 
ta opp arbeid i Kina. Pionermisjonæren deres, Peter Matson, ankom Shanghai i slutten av 
Oktober 1890. Like etterpå kom også ekteparet Wallén. Tanken var at disse etter hvert skulle 
arbeide sammen med Erik Folke i Nord-Kina. Men etter kort tid ble disse planene påvirket av 
at søsterorganisasjonen, Det svenske misjonsforbund, også sendte misjonærer til Kina samme 
høst, og hadde vedtatt å starte i Sentral-Kina, nær Wuhan. Derfor roet de svenskamerikanske 
utsendingene seg foreløpig også i Wuhan. Utover 1891 begynte det for alvor å vrimle av 
skandinaver i Wuhan-området20. De etablerte misjonene, som CIM og Londoner-misjonen 
med lederne Hudson Taylor og Griffith John i spissen mente det var bra om flere av 
skandinavene etter hvert kunne virke i nærheten av hverandre. De var enten lutherske eller 
kunne i det minste leve i fred med hverandre. De kunne kommunisere godt med hverandre, og 
gi hverandre hjelp i vanskelige tider. Mens det svenske misjonsforbundet tidlig valgte å starte 
arbeidet sitt litt lenger opp langs Yangzi-elva fra Wuhan, peilet Matson og det svensk-
amerikanske misjonsforbundet seg inn mot Fancheng, en by oppover langs Han-elva på veg 
mot NLMs senere felt. I denne retningen var det ennå svært tynt med misjonærer.   
Peter Matson representerte Det svenskamerikanske Misjonsforbundet da han og de tre andre 
misjonærene Nelson, Rønning og Brandtzæg dro opp Han-elva våren 1892 for å finne endelig 
plassering av misjonsfelt. 
 
Endelig valg av misjonsfelt                
Vi summerer nå opp hvor disse tre av NLMs nærmeste nabomisjoner i Kina valgte sine 
arbeidsfelt i startfasen. Vi vil også gjengi en kartskisse av feltene deres (se bakerst i 
artikkelen).  Disse tre var alle utsendt fra Amerika, men hadde sin kulturelle bakgrunn fra 
Skandinavia.  Representanter fra disse tre gruppene var sammen med Brandtzæg da han på 
vegne av NLM skulle finne sitt felt i Sentral-Kina i mai 1892.  I ulike historiebøker er det 
gjengitt fotos fra den viktige turen. Det handler altså om tre skandinaviske 
misjonsorganisasjoner som kom til Kina kort tid før NLM, og som i samråd med etablerte 
selskaper fant sine misjonsfelt nær hverandre og NLM. 

 
Peter Matson og det svenskamerikanske misjonsforbundet  
Matson var den eneste av de fire utsendingene på båtturen i 1892 som allerede var sikker på 
hvor han skulle slå seg ned. 

Før han forlot Amerika , var tanken at han og ekteparet Wallén skulle dra mot nord og 
slå seg sammen med Erik Folke, som de hadde støttet økonomisk. Men av praktiske årsaker 
kunne de ikke dra dit før de hadde lært seg noe kinesisk. Og mens de leste språk i Shanghai 
og Wuhan-området, fikk de vite at det svenske misjonsforbundet hadde vedtatt å starte arbeid 
i Kina, ved Wuhan21. Både styret i Matsons misjon og seniormisjonærer som Hudson Taylor 
og Griffith John, rådet da til at de to søskenmisjonene burde arbeide på naboområder i landet.  
Etter samråd med CIM skulle Matson få overta en stasjon som CIM ville legge ned i byen 
Fancheng22, et stykke opp Han-elven. På det tidspunktet båtturen fant sted, hadde Matson 
allerede overtatt stasjonen, og ventet bare på å få satt den i god stand så de kunne flytte dit 
(noe som skjedde sommeren 1893). Matson kunne derfor invitere alle sine reisekamerater inn 
i sin bolig da de nådde Fancheng på turen sin23.   
 Tanken var videre at Matsons misjon skulle arbeide ut fra Fancheng, men utvide 
arbeidet i retning sør, sør-vest for å dekke det unådde området mellom seg og Det Svenske 
                                                 
20 Ludvig Johnsen: Privat dagbok i Norge og i Kina 1891-1894. Bearb.v/N.Dybdal-Holte. NLMs arkiv. 
    Dato 27/12 1891:  ”.. vi var 26 skandinaver samlet med småt og stort” s.15 
21 P.Matson: Our China Mission – A Story of The Mission Covenant’s Work in China. Chicago 1934. s. 38  
22 Ibid. s.41 
23 Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund gjennom 50 år. Oslo 1946. Bd. 2. s. 25 
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Misjonsforbundet som hadde valgt et område sør-vest for Wuhan, litt lenger opp Yangzi-elva.  
Og slik ble det. 
 
Daniel Nelson og The Norwegian Evangelical Lutheran China Mission Society of America. 
Daniel Nelson og hans misjon hadde allerede til en viss grad etablert seg i Wuhan med et 
misjonærhjem og litt virksomhet ellers. Men de tenkte selvsagt også å ekspandere. Griffith 
John anbefalte området rundt Fancheng også for dem. John så ingen problemer med at alle 
disse skandinavene kunne starte ut fra Fancheng, bare de utvidet mot hver sin retning derfra. 
 Om valg av misjonsfelt forteller en av NLMs aller første utsendinger til Kina, Ludvig 
Johnsen, følgende i sin private dagbok for 15. mars 1892, bare noen uker før båtturen24: 
 

 ”Pastor Rønning og Netland besøgte os fra morgenen af og tog os alle med til Hankow 
(fra Wuchang).  Her kom vi da ind til Nielsen (Nelson), og også han gikk med til Dr. 
Griffith John med hvem vi rådførte os om vor fremtidige missionsmark.  Gamle Dr. John 
havde udtænkt en plan for os norske i henseende til arbeidsmark.  Han vilde lade oss 
have vort missionshjem i Hankow eller Wuchang.  Derfra skulle arbeidet udgå nordover, 
begynnende i Fancheng som udgangspunkt og derfra udvide os mod nord i nordre del af 
Hu-peh (Hubei) og søndre del af Ho-nan (Henan).  Denne plan tiltalte os alle så vidt jeg 
kunde forstå.” Så langt dagboka. 

  
I ettertid er det interessant å merke hvor godt disse rådene ble fulgt.  Det bidro til å skape 
gode naboforhold blant misjonærer med felles røtter.  Dermed begynte også Daniel Nelson og 
Halvor Rønning å tenke på å skaffe seg en tomt i Fancheng, noe de etter hvert fant. 
 
Halvor Rønning og Haugesynoden. 
De aller første årene betraktet Haugesynodens utsendinger seg nærmest som om de tilhørte 
samme misjon som Nelson.  Men forholdet ble litt mer separat i 1895, da Haugesynoden 
overtok den inntil da felleseide stasjonen i Fancheng, samtidig som Haugesynoden fikk 
misjonærforsterkninger der25.   

Nelson og hans misjon orienterte seg deretter mer øst for Fancheng, over grensa fra 
Hubei-provinsen inn i Henan. Slik ble Haugesynoden NLMs aller nærmeste nabo i sør-øst, 
helt til den gikk inn i den felleslutherske misjonen (Lutheran United Mission) fra 1917. For 
Haugesynoden fulgte Griffith Johns råd om å ekspandere nordover, mens NLM ikke starta 
arbeid i Fancheng i det hele tatt, men dro videre nordover Hanelva til Laohekou, som ble 
NLMs utgangspunkt og senter. Slik fikk Haugesynoden og NLM felles ”grense”, og hadde 
begge arbeid i fylker som Gucheng, Dengzhou og Nanyang26. 

Halvor Rønning fikk seg feriehus på fjellet Haishan, hvor NLM hadde sin feriekoloni, 
og Rønnings feriehus står der ennå. Flere av Rønnings barn kom i voksen alder tilbake til 
Kina. En av sønnene, Chester Rønning, ble senere en svært kjent kanadisk diplomat. Halvor 
Rønning var nemlig en internasjonal kar. Han ble født i Telemark i 1862, emigrerte til 
Amerika i 1883 før han dro ut som Kinamisjonær i 1891. I 1908 flyttet han til Canada27, hvor 
han levde resten av sitt liv. I feriehuset hans på Haishan heter det derfor at Halvor Rønning 
var kanadier, en sannhet med modifikasjoner (se kart bakerst i artikkelen). 
 
 
 
                                                 
24 Ludvig Johnsen: Privat dagbok i Norge og Kina 1891-1894. s.27 
25 White unto Harvest in China. Augsburg. Minneapolis. 1934. s.20 
26 Evangeliets Seier. Haugesynoden. Minneapolis. 1916. s.30 
27 Ronning, Chester: A Memoir of China in Revolution.  Pantheon/Random House. N.Y.1973. s. 10-11 
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Naboskap i praksis 
 
Samarbeid i startfasen 
Her er noen kommentarer fra NLM og deres naboer om hvordan naboskapet fungerte. Først et 
glimt fra dagboka til P.S. Eikrem som grunnla en hovedstasjon for NLM i Dengzhou i 1904, 
en by hvor Haugesynoden hadde en utstasjon(uten fastboende misjonær), opprettet i 1903.  
1. mars 1905 skriver han28: 
 

 ”Vi har vært borte noen dager, - jeg en uke.  Vi bestemte oss for å ha et fellesmøte vi tre 
skandinaviske organisasjonene som ligger inntil hverandre. Vi, Hauges Synode og Svensk 
Amerikansk Misjonsforbund. Møtet var i Laohokow. Vi reiste alle. Møtet var fra 12.-16. 
februar. Vi fikk visshet for at slike samvær ikke bare er til fordel for den enkelte, men for 
arbeidet i det hele tatt.”    

 
Fra Haugesynodens 25 års jubileumsskrift, Evangeliets Seier, utgitt i 1916, året før den 
lutherske sammenslåingen, gjengir vi en uttalelse som ser saken fra deres ståsted (s.29): 
 

 ”Det er ingen slumpetræf, men en forunderlig Guds styrelse, at ikke mindre end 9 
skandinavisk-lutherske missioner nu arbeider side om side i Central-Kina. Foruden 
Hauges Synodes Mission har vi her Det Norske Kinamissionsforbund, Brodersamfundet, 
Den Forenede Kirke, Den svenske Augustana, Den Norske Synode, Frikirken, Det Norske 
Misjonsselskap, og det Finske.”   

 
I NLMs 50-års skrift siteres et brev fra Matson hvor han omtaler båtturen sammen med 
Nelson, Rønning og Brandtzæg: ”Denne interessante tur, i mai 1892, vil alltid leve i min 
erindring,” skriver Matson , 45 år etterpå, og avslutter slik: ”Vi hadde det godt sammen, og 
ble venner for livet.” (s. 24-25) 
 
Ekteskap på tvers av organisasjonsgrensene 
At kjærligheten blomstret over organisasjonsgrensene, finnes det også eksempler på.  Anna 
Lassesen, NLM, ble gift med en misjonær i Swedish American Mission Covenant, og flyttet 
fra Dengzhou til Nanchang i 1907. Peter Matson skriver i historieboken om sistnevnte misjon 
”Our China Mission” 1934 om byen Nanchang: ”In 1907, Mr. Jacobson settled with his 
young bride that he had found in the neighboring ”Norske Kinamissionsforbund””.  Eikrem 
skriver om samme sak i sin dagbok for Dengzhou, 2. mai 1907, (s. 37): 
 

 “Og idag reiste frk. Anna Lassesen fra oss for godt.  Det er vemodig.  Vi vokser oss så 
sammen her ute. Vi er bare en familie, vi misjonærer, og vi på en stasjon om mulig enda 
mere. Vi mistet en meget god medarbeider med henne, og en trofast kamerat. Den 
lykkelige er misjonær Jacobson.”  

 
Peter Matson fant selv sin kone hos nabomisjonen Det svenske misjonsforbund.  Og mange 
liknende eksempler finnes. 

 
Utveksling eller overgang av personell 
Forflytning og utveksling av medarbeidere mellom misjonene er det også flere eksempler på. 
Ikke alltid byttet misjonærene arbeidsgiver formelt, men kunne bli utlånt til en annen misjon 
for en periode. Best kjent innen NLM er kanskje overflyttingen av legeparet Aleksis og Signe 

                                                 
28 Misjonær P.S.Eikrems dagbøker frå Kina 1904-1914. NLMs arkiv. S. 11 
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Berg, som etter flere år i NLMs tjeneste gikk over til Swedish American Mission Covenant 
høsten 1947, hvor Aleksis døde som martyr i 1948.  Signe kom senere til Taiwan for samme 
misjon.   
 Mot slutten av 2. verdenskrig ble det også et bredt samarbeid mellom NLM og 
amerikansk luthersk misjon.  Sistnevnte hadde mye penger, men få misjonærer.  I NLM var 
forholdet stikk motsatt; man hadde mange misjonærer, men lite penger.  Så ble misjonærer fra 
NLM ”lånt” ut til de amerikanske feltene i nærheten, og flere av NLMs misjonærer står derfor 
på amerikanske misjonærlister for årene rundt 1944 og utover. 
 Til slutt vil jeg nevne et forhold som pionermisjonæren Peter Matson fra det svensk 
amerikanske misjonsforbundet nevner i boka ”Our China Mission” (s.114-115).  Her skildrer 
han hva misjonærhjemmet i Hankow (Lutheran Mission Home) har betydd for mange 
misjonærer på gjennomreise gjennom trafikk-knutepunktet Hankow.  Selv er han ikke 
luthersk, men bruker sterke ord om hvilken velsignelse dette stedet har medført.  Det har vært 
”et tilfluktssted med fred og hvile som misjonærer samstemmig takker Gud for.” 
 
Fellesskap i ferietiden 
At folk fra andre misjoner enn NLM slo seg ned på feriefjellet Xieshan (før: Haishan) er 
allerede nevnt. Halvor Rønning var blant dem. Dr. John Sjöquist fra det svenskamerikanske 
misjonsforbundet døde i 1917 på Haishan, står det på gravsteinen hans. Senere fikk de 
amerikanske lutheranerne sitt eget feriefjell lenger sør, Jigongshan (før: Kikungshan). Der ble 
også den amerikanske skolen for misjonærbarn plassert. Og mange av NLMs misjonærer har 
også vært innom der om somrene. Det var også mulig å dra til det store, internasjonale 
feriesamlingsstedet for misjonærer, den gang kalt Kuling (nå Guling), som lå i området nær 
Wuhan.   
 
Samarbeid når det røynet på 
Men ikke minst i de mange hverdagssituasjoner var nabomisjonene til hjelp for hverandre; I 
sykdom, krig, uro og evakuering, med syketransport og varetransport. Selv om de til daglig 
levde milevis fra hverandre, var det godt å vite at de fantes, og det er mange eksempler på at 
det opplevdes hyggelig og trosstyrkende å møtes når anledningen bød seg.  Skandinavene var 
ved denne tiden en vandrende folkegruppe, og lærte å sette pris på naboskap og samarbeid 
enten det skjedde på prærien i Amerika, eller i Kinas innland.  
 
Sluttkommentar 
Under lesningen av NLMs historie syntes jeg det var pussig at de aller første utsendingene 
slett ikke dro direkte til Kina, slik de norske pionerene hadde gjort inntil da. Både Sofie 
Reuter, Anna Jacobsen, Ole Næstegaard d.e. og Sivert Gjerde hadde fulgt i CIMs fotspor og 
reist fra Norge via Middelhavet og Suezkanalen østover mot Kina. Men hele den første 
kontingenten fra NLM, åtte personer, dro alle først i motsatt retning, vestover mot Amerika, 
hvor de alle stanset litt, og over halve gruppa stanset lenge. Denne reisemåten virket ikke 
logisk for meg, men er ikke utdypende kommentert i historiebøkene.  Etter å ha jobbet med 
denne artikkelen, forstår jeg bedre hvorfor det var naturlig med en slik reiserute. Man koplet 
seg over fra tilknytningen til CIM og til reisemåten for de norskamerikanske utsendingene 
som allerede var på plass i Kina. Og med den sterke norske utvandringen til Amerika, var 
norskamerikanerne nærmest å regne som en del av sendemenigheten for norske utsendinger 
fra begge sider av Atlanteren. 
 Det kan føyes til at Knud Stokke, som var en av de åtte, ble syk i Amerika, og måtte 
melde pass til å bli NLM-utsending. Men senere frisknet han til igjen, slik at også han ble en 
av de mange skandinaviske kinamisjonærene som dro ut fra Amerika. I september 1896 dro 
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han ut for samme misjon som Daniel Nelson29. Der i Sør-Henan ble han bl.a. redskapet som 
førte til at den senere så kjente presidenten for Kinas Lutherske Kirke, Peng Fu, ble en 
kristen. 
  
 
Disse bøkene har vært brukt under forberedelsene, men er ikke direkte 
sitert: 
Dehlin, Harald S. Pionerer i skjørt   Oslo,1985 
Golf, Olav:  Religiøse minoriteters utvandring.  Oslo,1999  
Kina under Korset Næstegaard Brødrenes Mission  Minneapolis, 1895 
Kjebekk, Erik   Selge alt og følge Kristus   Oslo, 2001 
Malmstrøm, Axel Evangeliet Til Alverden   København, 1948 
Norsk Misjonsleksikon     Stavanger, 1965-67 
 
 
 

                                                 
29 Burgess, Andrew: Peng Fu – en biografi. NMS forlag. Stavanger, 1947. s. 130 
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Forkortelser på kartet: 
NLM=Norsk Luthersk Misjonssamband; HS=Hauge-Synoden; LB=Lutheran Brethren; LUM=Lutheran United 
Mission; AUG=Augustana-Synoden; SAMF=Svensk-Amerikansk Missionsförbund; SMF=Svensk 
Missionsförbund 
 
 



Budskap 2004 FMH 108 

 
 
 
Øverst: Gammelt kart av de tre byene som i dag utgjør storbyen Wuhan. 
Nederst: Fancheng (nord for Han-elva) og mot sør Xiangyang utgjør i dag byen Xiangfan.
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Tillegg 
For å vise noe av volumet i det skandinaviske misjonsarbeidet fra Amerika tar vi med noen 
navnelister over misjonærer som arbeidet nærmest NLMs felt i Sentral-Kina. Den første lista 
gjelder de felles lutherske gruppene.  I boka ”White unto Harvest in China” er det gjengitt en 
fyldig misjonærliste for tiden opp til 1934.  Her er også med en del fotos og biografisk 
materiale om noen av dem.  Men etter velvillig hjelp fra venner i Amerika, ikke minst 
sjefsarkivar E. Wittman ved Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), har vi fått 
tilgang til en oppdatert misjonærliste for Kina.  Den ligger på internett.  Det er denne som er 
gjengitt her.  Vi gjør oppmerksom på følgende forhold når det gjelder denne lista: 

1. Her er flere norske lutherske kirker/misjonsorganisasjoner representert, inklusive 
Haugesynoden, som arbeidet sør og øst for NLM. 

2. Den svenske Augustanasynoden, som fra 1905 var NLMs nærmeste nabo i nord, er 
også inkludert. 

3. Tyske lutherske misjonærer fra Berlin Mission Society (BMS) er også inkludert. 
4. Mens de tidligste misjonærene nesten utelukkende kom fra Skandinavia, ble denne 

profilen mer utydelig med årene.  
5. Det lutherske Brodersamfunnet i Amerika fusjonerte ikke med ELCA og er derfor 

ikke med her, men gjengis i egen liste nedenfor. 
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Navn: Organisasjon: Periode 
i Kina:  Kommentar: 

Aadland, Marie (Johnson)/Rev. Nels J. Hauge-ELC 1910 1921  
Aalbue, Iola (Brenne) /Rev. Joseph ELC 1935 1939  
Akins, Ethel AUG 1921 1948  
Anderson, Adelia (Rorem)/Rev. Palmer I. ELC 1921 1951  
Anderson, Alice K. AUG 1930 1947  
Anderson, Alyce Eleanor AUG 1940 1949  
Anderson, Anna AUG 1921 1932 m. Seth Bankson 
Anderson, Esther, A. AUG 1930 1949  
Anderson, Hilda AUG 1918 1930  
Anderson, Ida (Nilsson)/Dr. Robert A. Hauge 1907 1914 m. Ida Nilsson 1910 
Anderson, Marie CMSA-NLC 1897 1944  
Anderson, Rev. Albert /Viola (Gullickson) Hauge-ELC 1913, 

1940 
1927, 
1945 

 

Anderson, Sr. Gladys ELC 1940 1945  
Anderson, Sr. Myrtle AUG 1936 1949  
Andreassen, Dr. E. C. /Mrs. LFC 1919 1926  
Anspach, Rev. Paul /Sylvia (Heltzler) ULCA 1925, 

1946 
1942, 
1947 

 

Asper, Rev. Oluf /Phoebe (Cartford) UNLC-ELC 1916 1923  
Becker, Gretchen ULCA 1939 1941  
Behrents, Ida (Johnson)/Dr. Olaf S. CMSA-NLC 1903 1926 m. Ida Johnson 1908 
Bengtson, Irene (See also Sovik) AUG 1935 1939 m. Edgar Sovik 1939 
Benson, Elaine (Allerson)/Rev. W. Burdette AUG 1944 1949  
Benson, Rev. John, Jr. AUG 1923 1927  
Benson, Rev. John L. /Lillie (Starbranch) AUG 1914 1956  
Benson, Rev. Nels /Wilhelmina (Nelson) AUG 1914, 

1946 
1931, 
1949 

 

Berglund, Elizabeth AUG 1922 1928 m. John Holmquist 
Bly John M. /Minnie (Saboe) ELC 1915 1927  
Bly, Marjorie ELC 1946 1949  
Bly, Rev. Herman W. /Stella (Nummedal) ELC 1926, 

1946 
1942, 
1949 

 

Boen, Rev. E. O. CMSA-NLC 1896 1929  
Borg-Breen, Norma (Lenz)/Rolf ELC 1947 1948  
Borg-Breen, Rev. Einar /Clara (Breen) UNLC-ELC 1911 1926  
Bottner, Dr. Ragnhild /J.A.O. (Gotteberg) CMSA 1898 1899  
Boyum, Bernice ELC 1946 1949  
Braafladt, Anna (Olsen)/Dr. Louis H. NS-ELC 1916 1927 Anna Braafladt d. 1922 m. 

Francis Moore 1924 
Braaten, Clara (Hagen)/Rev. Olaf F. UNLC-ELC 1913 1921  
Brandt, Edith (Tokle)/Rev. Leslie LFC 1946 1948  
Carlberg, Rev. Gustav /Ida (Swanson) AUG 1914 1949  
Carlson, Alma (See also Himle) Hauge 1897 1899 m. Thorstein Himle 1899 
Carlson, Elma B. ELC 1922 1927  
Carlson, Elvera (Teed) /Dr. Emery W. AUG 1939 1949  
Carlson, Lillian WMPL 1948 1973 served only in Tibet 
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Carlson, Stella AUG 1936 1949  
Christensen, Olive T. NS-ELC 1913 1950  
Christianson, Dorothy WMPL 1948 1986 served only in Tibet 
Colberg, Bertha (Schei) /Dr. E. J. AUG 1924 1927  
Colberg, Dr. Arthur J. /Ethel (Palmquist) (See 
also Palmquist) 

AUG 1921 1949 m. Ethel Palmquist 1923 

Colberg, Hanna AUG 1914 1925  
Colberg, Lois AUG 1948 1950  
Cooper, Rev. Luther G. /Miriam (Greever) ULCA 1928 1948  
Coovert, Evelyn  ULCA 1947 1948 m. Richard Bryant 1948 
Daehlin, Marion (Borstad)/ Rev. Reidar  ELC 1935 1940  
Daehlin, Rev. Ingvald /Nikoline (Dahl) CMSA-NLC 1898 1942 Nikoline Daehlin d. 1906 m. 

Emma Hasle 1907 
Distad, Clara ELC 1918 1926  
Distad, Clara/Dr. Oliver. E. ELC 1918 1926 Dr. Distad d. 1921 
Ditmanson, Emma (Olson)/Rev. Frederick LFC 1918 1949  
Dvergsness, Sr. Inga UNLC-ELC 1914, 

1929 
1927, 
1948 

 

Dyrud, Lydia ELC 1946 1949  
Eckfelt, Alice (Sowerby)/Dr. Odd UNLC-ELC 1916 1923 m. Alice Sowerby 1918 
Edwins, Dorothea AUG 1944 1948 m. Joseph Knepper 1948 
Edwins, Rev. A. W. /Alfrida (Anderholm) AUG 1905 1942  
Eid, Rev. Luthard /Vera (Johnson) ELC 1946 1949  
Ekeland, Birgit (Lappegaard)/Rev. Tonnes (See 
also Lundeby) 

UNLC-ELC  1906 1927 Birgit Ekeland d. 1916 m. 
Gudrid Lundeby 1918 

Ekeland, Rev. Tønnes /Birgit (Lappegaard) 
(See also Lundeby) 

UNLC-ELC 1906 1927 Birgit Ekeland d. 1916 m. 
Gudrid Lundeby 1918 

Ekstrand, Dorothy AUG 1933 1945 Interned in Philippines 
1941-1945 

Elstad, Mathilda ELC 1925 1927  
Engberg, Sr. Hanna (See also Forsberg) AUG 1913 1924 m. C.O. Forsberg 1916 
Erickson, Lenorah I. LFC 1940, 

1947 
1941, 
1949 

 

Erickson, Rev. Douglas ULCA 1947 1950  
Erling, Sr. Astrid AUG 1933 1950  
Evenson, Bergliot ELC 1920 1949  
Fauske, Dina (Tynnesen)/Rev. H. S. LB-ELC 1909 1927 Lutheran Brethern 1909-

1921 
Fedde, Helen (Halvorsen)/Dr. G. Nathanael UNLC-ELC 1914, 

1943 
1927, 
1948 

 

Felland, Elsa (Mrs. A.E. Armstrong) UNLC 1912 1915  
Fischer, Dr. Viola AUG 1929 1950  
Forsberg, C. O./Hanna (Engberg) AUG 1913 1924 m. Hanna Engberg 1916 
Fosmark, Aagoth ELC 1926 1948  
Fosmark, Nina ELC 1946 1948  
Fredricksen, Sr. E. Marie UNLC-ELC 1905 1945  
Friberg, Dr. C. P./Nelly (Wennerstrom) AUG 1908 1930  
Friberg, Margaret AUG 1939 1943 Interned in Peking 1941-

1943 
Friberg, Rev. H. Daniel AUG 1935 1944  
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Froiland, Laila ELC 1946 1949  
Fugleskjel, Mariette Hauge 1897 1899  
Gilbertson, Ruth ELC 1920 1949  
Gjelseth, Rev. Alfred B. /Mrs. LFC 1915 1917  
Granskou, Rev. Clemens /Ella (Odland) ELC 1921 1927  
Grindvik, Rev. John B. S. /Oline (Sandven) UNLC-ELC 1911 1926  
Groh, Sr. Lillian ELC 1920 1926  
Grønli, Rev. John E. /Marjorie (Hawker) (See 
also Hawker) 

ELC 1920 1927 m. Marjorie Hawker 1924 

Grøseth, Ida Hauge-ELC 1901 1934  
Gudal, Constance/J. M. O UNLC 1908 1916  
Guldseth, Elsie (Nummedal)/Dr. Gustav ELC 1931 1942  
Gursli, Bertha M. (Mrs. K.J. Ege) ELC 1921 1927  
Hagestande, Aase UNLC 1907 1915  
Hallquist, Sr. Magda (See also Lindbeck) AUG 1910 1910  
Hansen, Eleanor (Stiansen)/Rev. Olaf ELC 1946 1948  
Hanson, Constance (Twedt)/Rev. Orvis ELC 1947 1949 m. Constance Twedt 1949 
Hanson, Gerda (Liljebad) /Rev. Mauritz B. AUG 1912 1950  
Hanson, Hanna AUG 1944 1949  
Hanson, Lydia ELC 1943 1948  
Hanson, Rev. Anders B. /Marit (Johnson) AUG 1944 1951  
Haugan, Rev. August W. /Josephine 
(Robertson) 

UNLC-ELC 1914 1927  

Hawker, Marjorie (See also Gronli) ELC 1920 1927 m. John Gronli 1924 
Hegge, Rev. E. M. /Marguerite (Berg) ELC 1924 1927  
Hellestad, Mina (Jordeth-Nold)/Rev. Oscar O. 
(See also Nold) 

UNLC-ELC 1908 1942 m. Mina Jordeth-Nold 1913 

Hermanson, Helen AUG 1923 1929 m. James Brecka 
Hermanson, Oline (See also Netland) CMSA 1892 1894 m. Sigvald Netland 1894 
Hesla, Rev. Otto ELC 1923 1927  
Hildebrandt, Rev. A. BMS 1910 1914  
Himle, Gidske (Sigmundstad)/Rev. Thorstein 
(See also Carlson, A.) 

Hauge-ELC 1895, 
1917 

1905, 
1918 

Gidske Himle d. 1898 m. 
Alma Carlson 1899 

Hinderlie, Rev. C. L. /Mary (Aasgaard) ELC 1940 1945  
Hjeldness, Mina NS-ELC 1916 1927  
Hodnefield, Olive Hauge-ELC 1890 1945  
Holm, Rev. George O./Lena (Rygh) LB-ELC 1909 1949 m. Lena Rygh 1910; she 

arrived 1916 
Holman, Lincoln (See also Pederson) ELC 1921 1931 m. Dr. Nellie Pederson 
Holstad, Agnes ELC 1923 1927  
Hompland, Anna (Ronning)/ Rev. Lars LFC-ELC 1914 1937  
Hompland, Rev. Lars LFC 1915 1915  
Horvik, Sr. Berthina ELC 1917 1923  
Hotvedt, Dr. I. M. J. /Laura Hauge 1899 1908 Laura Hotvedt served 1901-

1907 
Hyland, Judith (Skogerboe)/Rev. Philip ELC 1947 1948 m. Judith Skogerboe 1945 
Idso, Esther (See also Nelson, Daniel) ELC 1928 1948 m. Daniel Nelson 1930 
Jacobson, Rev. Irwin O. /Nora (Olson) ELC 1923 1927  
Johnson, Anna AUG 1920 1928 m. Rev. M.A. Odell 1929 
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Johnson, Christine UNLC-ELC 1905 1939  
Johnson, Rev. Floyd E. /Genevieve (Silcox) AUG 1947 1951  
Jones, A. L./Mrs. ELC 1944 1944  
Jones, Clara ELC 1938 1945  
Jones, Ethel ELC 1937 1943  
Jothen, Ruth ELC 1940 1945  
Kittelsby, Agnes M. UNLC-ELC 1914 1925  
Klyve, Astrid (Mortenson)/Rev. Samson ELC 1918 1927  
Konsterlie, Pauline (Peterson)/Rev. Peder T. LFC 1917 1943  
Kravig, Sr. Clara ELC 1923 1933  
Kristensen, Anna (Hoel) /Rev. Lyder S. J. UNLC 1909 1915  
Kristensen, Lydia ELC 1926 1927  
Krueger, Caroline (Mayer)/Rev. John  ULCA 1925 1928  
Kulberg, Martha UNLC-ELC 1912 1946  
Kunze, Rev. Adolph /Mrs. BMS 1898 1922  
Landahl, Lillian C. ELC 1931 1939  
Landahl, Rev. Carl W. /Thea (Ronning) (See 
also Ronning) 

Hauge-ELC 1895 1939 m. Thea Ronning 1897; d. 
1898 m. Alice Holberg 
1899 

Landahl, Sr. Margaret C. ELC 1932 1940  
Lane, Rev. Gerhard /Helen (King) ELC 1935 1940  
Larsen, Marie (Weltzin) /Rev. N. Astrup NS-ELC 1913 1927  
Larsen, Rev. Herman /Ruth (Mannes) ELC 1940 1947  
Larson, Ebba (Benson) /Rev. Herman A. (See 
also Malmin) 

AUG 1920 1926 Ebba Larson d. 1921 
m.Sofie Malmin 1923 

Lawson, Sr. Thyra AUG 1912 1956  
Lee, Esther (Hummedal) /Rev. Thomas I. ELC 1924 1954  
Lerberg, Esther (Head) /Irwin ELC 1940 1949  
Lillebergen, Hedvig (Kvamme)/Karl A. O. UNLC-ELC 1913 1927  
Lillegaard, George O. NS 1912 1915  
Lindbeck, Rev. J. Walter /Magda (Hallquist) 
(See also Hallquist) 

AUG 1912 1949  

Lindell, Rev. John J./Selma (Munson) AUG 1914 1949 Rev. John Lindell d. 1930 
Lindorff, Hedwig (Wahlberg)/Dr. Oscar (See 
also Wahlberg) 

AUG 1912 1927 m. Hedwig Wahlberg Dr. 
Oscar Lindorff d. 1921 

Linstrom, Martha AUG 1936 1938 m. Eugene Schyttner 
Loddigs, Edna (Thompson)/Rev. Herbert G. ELC 1942 1949  
Loudenslager, Dr. Paul /Mrs. ULCA 1925 1927  
Lundeby, Gudrid (See also Ekeland) LFC-UNLC 1915 1918 m. Tonnes Ekeland 1918 
Lundeen, Miriam (Nelson)/Rev. Reuben AUG 1945 1949  
Lundeen, Rev. Anton /Ruth (Becklund) AUG 1916 1928  
Lutschewitz, Rev. Wilhelm/Mrs. BMS 1898 1910  
Mackensen, Rev. Paul, Jr. ULCA 1948 1957 Imprisoned in China 1952 -

1957 
Malmin, Sophie (See also Larson) ELC 1920 1923 m. Herman A. Larson 1923 
Martinson, Charlotte (Rosendahl)/Rev. Harold ELC 1930 1944  
Martinson, Cora ELC 1937, 

1947 
1942, 
1949 

 

Martinson, Rev. Andrew /Anna (Hauge) UNLC-ELC 1902 1921 Rev. Martinson d. 1913 
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Matzat, Dorothea/Rev. Wilhelm BMS-ULCA 1921 1946 Wilhelm Matzat d. 1930 
Miller, Margaret AUG 1940 1949 served in Tibet with WMPL 

from 1945-1949 
Moe, Sr. Flora UNLC-ELC 1911 1927  
Moody, Erva ULCA 1925 1950  
Moris, Muriel (Newman)/ Dr. Stanley (See also 
Okerlund) 

AUG 1932 1938 Muriel Moris d. 1935 m. 
Edith Okerlund 1937 

Mortensen, Petra (Helland)/Rev. Ralph LFC 1918, 
1930 

1921, 
1942 

 

Mueller, Maria BMS 1905 1906  
Mueller, Rev. H. BMS 1910 1923 d. 1923 
Nelsen, Sr. Bergitha, ELC 1921, 

1930, 
1946 

1927, 
1941, 
1947 

 

Nelson, Anna (Sandvig) /Rev. Daniel CMSA-NLC 1890 1927 Daniel Nelson d. 1926; 
Anna served 1891-1927 

Nelson, Bert / Marie (Pilskog) ELC 1917 1932 Marie Nelson d. 1921 
Nelson, Donald O. /Evelyn (Pearson) AUG 1944 1949  
Nelson, Eleanor (Blom) /Rev. Russell E. AUG 1939 1949  
Nelson, Mary ELC 1923 1931  
Nelson, Rev. Daniel /Esther (Idso) ELC 1930 1948 m. Esther Idso 1930 
Nelstad, Mathilda ELC 1926 1927  
Nesse, Danielle (Johannesen)/ Rev. H. M. ELC 1910 1951 Danielle Nesse d. 1932 
Nestegaard, Ole S., Jr CMSA 1890 1903  
Netland, Bertine (Erickson)/Rev. Sigvald (See 
also Hermanson) 

CMSA-NLC 1890 1927 Bertine Netland d. 1893 m. 
Oline Hermanson 1894 
Sigvald Netland d. 1896 

Nilsen, Frida ELCA 1919 1925  
Nilson, Anna K. Hauge-ELC 1907 1927  
Nold, Mina Jordeth (See also Hellestad) UNLC-ELC 1910 1913 m. O.O. Hellestad 1913 
Nordhaug, Knut ELC 1943 1944  
Nordstrand, Edel ELC 1944 1944  
Nystrom, Ruth AUG 1920 1926  
Nystul, Sr. Ingeborg AUG 1906 1947  
Okerlund, Edith (See also Morris) ELC 1935 1937 m. Stanley Morris 1937 
Olson, Anna F. AUG 1920 1951  
Olson, Anna (Steen) /Rev. Arthur S. LFC 1916 1949  
Olson, Carrie Hauge-ELC 1910 1940  
Olson, Dr. Lillian  AUG 1936 1945 Interned in Philippines 

1941-1945 
Olson, Esther ELC 1940 1948  
Olson, Florence E. AUG 1925 1927  
Olson, Rev. Albert S. LFC 1947 1948  
Orstavik, Jon ELC 1944 1944  
Otterness, Margie (Thompt) / Rev. Omar ELC 1947 1948  
Palmquist, Ethel (See also Colberg) AUG 1923 1923 m. Arthur Colberg 1923 
Pederson, Dr. Nellie (See also Holman) ELC 1919 1931 m. Lincoln Holman 
Pederson, Sr. Ingeborg CMSA-NLC 1898 1927  
Person, Ebba  AUG 1923 1940 m.Theodore Nelson 
Persson, Sr. Elvira AUG 1914 1938  
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Peterson, Clara ELC 1921 1948  
Peterson, Lillian  AUG 1925 1928 m. Rev. Verner Granquist 
Peterson, Theresa Hauge-ELC 1908 1944  
Petterson, Hilda ELC 1922 1949  
Quello, Arna J. (See also Sovik) ELC 1923 1946 m. Edward Sovik 1946 
Ragan, Kathleen ULCA 1948 1949  
Reich, Lydia ULCA 1927 1944  
Reinbrecht, Rev. Charles H./Mazie (Landes) ULCA 1928 1945  
Richardson, Ingeberg NS-ELC 1916 1927  
Ring, Emelia AUG 1923 1929 m. L. V. Hooey 
Ringhardtz, Rev. A. BMS 1903 1907  
Rohlfs, Mae ULCA 1932 1949  
Ronning, Chester/Inga ELC 1922 1927  
Ronning, Ella (Gryting) /Rev. Talbert R. ELC 1931 1949  
Ronning, Rev. Halvor /Hannah (Rorem) Hauge 1891 1908  
Ronning, Thea (See also Landahl) Hauge 1891 1897 m. C.W. Landahl 1897 
Rosvold, Nora A. ELC 1922 1936  
Sandland, Sr. Thone UNLC-ELC 1913 1949  
Sather, Rev. George /Ruth (Hanson) LFC 1921 1927  
Sauer, Kaethe BMS 1902 1908  
Scholz, Magdalene (Bode)/Rev. Theodore BMS-ULCA 1904 1949  
Schyttner, Eugene  AUG 1936 1939 m. Martha Linstrom 
Sell, Nellie/Rev. Ralph ULCA 1931, 

1947 
1941, 
1949 

 

Sheldahl, Therese ELC 1924 1927  
Shirley, Alma LFC 1924 1949  
Shutters, Janet (Moyer) /Rev. Malcolm ULCA 1939 1948  
Singer, Florence (Empie) /Rev. Rodger ULCA 1947 1949  
Skepstad, Amanda (Netland)/Rev. John ELC 1921, 

1937 
1927, 
1941 

 

Skinsnes, Dr. Casper C. /Mathilde (Olsen) UNLC-ELC 1915, 
1947 

1943, 
1949 

 

Skogerboe, Judith (See also Hyland) ELC 1940 1945 m. Philip Hyland 1945 
Soderberg, E. Grace Hauge-ELC 1914 1927  
Sovik, Anna (Olson)/ Rev. Erik  UNLC-ELC 1905 1950 m. Anna Olson 1906 
Sovik, Edward Rev. (See also Quello)  UNLC-ELC 1914 1950 m. Anna Tenwick 1916; d. 

1936 m. Arna Quello 1946 
Sovik, Gertrude ELC 1935 1949  
Sovik, Rev. Arne ELC 1943 1947  
Sovik, Rev. Edgar/Irene  ELC 1935, 

1946 
1941, 
1949 

m. Irene Bengston 1939 

Sphira, C. O. A. AUG 1911 1920 Joined Swedish Alliance 
Mission 

Staurseth, Marit ELC 1943 1944  
Stirewalt, Sr. Catharine ULCA 1939 1949  
Stokke Rev. Knut S. /Marie (Leithauser) UNLC-ELC 1897 1951 Knut Stokke d. 1921 
Stokstad, Rev. Christian /Elsie (Olson) Hauge 1907 1916  
Storaasli, Rev. Gynther /Sylvia (Thorgrimson) NS 1914 1915  
Strecker, Frieda BMS-ULCA 1908 1948  
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Strunk, Elvira ULCA 1925 1938  
Sullivan, Dr. Mary Clara ULCA 1929, 

1947 
1943, 
1952 

 

Swenson, Anna E. (Olson)/Rev. Victor E. AUG 1913 1952  
Syrdal, Borghild (Roe) /Rev. Rolf A. ELC 1929 1937  
Tack, Minnie AUG 1921 1949  
Tetlie, Evelyn (Ytterboe) /Rev. Joseph UNLC-ELC 1917 1922  
Thelander, Gertrude (Edholm)/Rev. Roy F. AUG 1920 1926  
Thonstad, Agnes UNLC-ELC 1907 1945  
Thorpe, Rev. H. J. /Mabel (Johnson) UNLC 1907 1908  
Thorson, Emilie (Hanson) /Rev. Peter E. NS-ELC 1914 1927  
Tjomsaas, Marie CMSA 1903 1907  
Toepper, Rev. Oswald /Mrs. BMS 1902 1914  
Trued, Rev. Alfred E. /Theolina (Erickson) AUG 1908 1928  
Trygstad, Christine (Sogge)/Rev. Gustav Hauge-ELC 1905 1925  
Tvedt, Clara (Sethre) / Rev. Kristofer N. NS-ELC 1914 1949  
Twedt, Constance (See also Hanson) ELC 1946 1947 m. Orvis Hanson 1949 
Ufkes, Ielene  ULCA 1947 1948 Transferred to Japan 
Unis, Dr. John AUG 1926 1927  
Vikner, Rev. David L. /Louise (Lindbeck) AUG 1945 1950  
Vikner, Rev. David W. /Lilly (Callerstrom) AUG 1914, 

1946 
1940, 
1950 

Lilly Vikner d. 1946 m. 
Gladys Callerstrom 1949 

Voget, Kate BMS-ULCA 1906 1933  
Voskamp, Emmy (Palm)/Rev. John BMS-ULCA 1898 1928  
Wahlberg, Hedwig (See also Lindorff) AUG 1913 unknown m. Dr. O. Lindorff 
Wahlstrom, Rev. Eric H AUG 1925 1927  
Weeks, Helen (Mrs. R. Storvick) ELC 1922 1923  
Whetstone, Rev. Harold /Marion (Boyer) ULCA 1947 1949  
Wilson, Rev. Donald /Meta (Flothmeier) ULCA 1946 1948  
Wold, Mrs. Anne Lee (Aaste) ELC 1929 1948 Widow of O. R. Wold 
Wold, Rev. Oscar R. /Clara (Simonson)  Hauge-ELC 1898 1928 Clara Wold d. 1920 m. 

Anne Lee 1920 Rev. Wold 
d. 1928 

Xavier, Sarah A. NS-ELC 1914 1922  
Zeiger, Rev. Alwin BMS 1904 1910  
Zimmerman, Ellenita (Sells)/Rev. Herbert A. AUG 1946 1949  

 
Brodersamfunnets (Lutheran Brethren - LB) misjonærer: 
 (Noen navn, som Bøen, Fauske og Holm er allerede nevnt i listen ovenfor, og derfor utelatt 
her) L.B. ble fra 1902 en del av”det lutherske beltet” i grenseområdet mellom provinsene 
Hubei og Henan. Oversikten er hentet fra boka: Fiftieth Anniversary of the China Mission 
1903-53.  Fergus Falls 1953. 
 
Hoff, Bernard     1922- 
Hoff, fru (Hannah Broen)    1920- 
Hoff, Gunda     1918- 
Holm, Annie     1925- 
Kilen, Reinholt     1902- 
Kilen, fru Juline     1902- 
Kilen, Didrick     1906- 
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Kilen, fru (navn ukjent)    1906- 
Larson, Finn     1915- 
Larson, fru (Caroline Rasmussen)   1906- 
Nyhus, A.E.     1929- 
Nyhus, fru (navn ukjent)    1929- 
Oudal, Karoline     1917- 
Thompson, Orwin    1946- 
Thompson, fru (navn ukjent)   1946- 
Valder, P.M.     1915- 
Valder, fru (navn ukjent)    1915- 
Valderhaug, Martin    1915- 
Valderhaug, fru (Gudrun Sagen)   1925- 
Walen, Ida     1905- 
Werdal, M.J.     1910- 
Werdal, fru (Marie Harstad)   1906- 
Werdal, Philip     1946- 
Werdal, fru (navn ukjent)    1946- 
Werdal, Mildred     1937- 
Aandahl, E.A.     1910- 
Aandahl, fru (Anna) døde tidlig i Kina  1910- 
Aandahl, fru (Ida Sather)    1913- 
Aandahl, Elliott jr.    1933- 
Aandahl, fru (Ruth, etternavn usikkert)  1933-  
 
Det svenskamerikanske misjonsforbund oppgir følgende misjonærer i boka Our China 
Mission,(se også noteapparatet) 1934.  Misjonærer som kom til fra 1934 og utover, er tilføyd 
etter en liste jeg har fått av organisasjonen via internett. 
 
Ackerson, Ellen     1908-34+ 
Anderson, C. Oscar    1921-34+ 
Anderson, fru (Ruth)    1923-34+ 
Anderson, Martha    etter 1934 
André, Albert E.     1899-1907 
André, fru (Beda)    1899-1907 
Arnell, Gunnar, døde etter en uke på feltet  1904 
Backlund, Paul S.    etter 1934 
Backlund, fru (Ruth)    etter 1934 
Berg, Alexis dr.     etter  1934 
Berg, fru (Signe) dr.    etter 1934 
Björkgren, Elizabeth    1921-27 
Branström, Carl     1933-34+ 
Branstrõm, fru (Lillian)    etter 1934 
Carlson, Alma     1897-99 
Carlson, Arvid     1921-27 
Carlson, fru (Esther)    1922-27 
Carlson, Virginia (Rigmark)   etter 1934 
Conradson, Herman J.    1911-26 
Conradson, fru (Amelia)    1908-34+ 
Dahlstrõm, Earl C.    etter 1934 
Dahlstrõm, fru (Rosalie)    etter 1934 
Dwight, Albert L.    1915-34+ 
Dwight, fru (Elna)    1915-34+ 
Edlund, Ruth     etter 1934 
Falk, Ellen     1921-27 
Fondell, Elmer W.    1925-30 
Fondell, fru (Ebba)    1922-30 
George, Frederick P.    etter 1934 
Gravem, Hjalmar J.    1922-27 
Gravem, fru (Helen)    1922-27 
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Hagström, Judith     1906-08 
Hammerlind, Elsie    1920-34+   
Hendrickson, Otelia    1920-34+ 
Jacobson, Isaac W.    1902-34+(?) 
Jacobson, fru (Anna Lassesen)   1907-27 
Johnson, Alfred J.    1921-27 
Johnson, fru (Ruth)    1921-27 
Johnson, Hilda G.    1924-28 
Johnson, Hilma M.    1901-34+ 
Johnson, Joel S.     1904-27 
Johnson, fru (Adine)    1913-27 
Johnson, Oscar E.    1908-13 
Johnson, fru (Justine)    1909-13 
Johnson, Paul      1921-27 
Johnson, fru (Elin)    1921-27 
Johnson, Reuben     1920-27 
Johnson, fru (Ida)    1921-27 
Karlstedt, Karin     1921-27 
Kjellberg, Esther     1923-27 
Kulberg, Anna     etter  1934 
Larson, Leonard J.    1920-26 
Larson, fru (Alice)    1920-26 
Larson, Viola     etter 1934 
Lindgren, Ivan H.    1920-22 
Marsh, Gertrude (Johnston)   etter 1934 
Matson, Edla     1920-34+ 
Matson, Esther     1919-23 
Matson, Peter     1890-34+ 
Matson, fru (Christine Svensson)   1891-1922 
Matson, Ragnhild    1930-34+ 
Mortenson, Alma     1911-26 
Munson, Anna     1913-19 
Nelson, Augusta     1911-34+ 
Nelson, C. Barton    1930-34+ 
Nelson, fru (Muriel)    1930-34+ 
Nelson, Carl J.     1906-23 
Nelson, fru (Emma)    1906-23 
Nelson, Karl M. dr.    1920-26 
Nelson, fru (Anna)    1919-26 
Nelson, Edward C.    etter  1934 
Nelson, fru (Mildred)    etter 1934 
Nordlund, Esther     1920-34+ 
Nordlund, Joel     1929-34+ 
Nordlund, fru (Dora)    1929-33 
Nordlund, Mildred, dr.    1930-34+ 
Nordlund, Victor L.    1911-26 
Nordlund,  fru (Maria)    1911-22 
Olson, Jemima     1921-26 
Olson, Mabel     1913-34+ 
Oskarson, Ernest L.    1923-27 
Oskarson, fru (Sigrid)    1923-27 
Pedersen, Theodore    1912-19 
Pedersen, fru (Hannah)    1912-19 
Peterson, John     1906-34+ 
Peterson, fru (Esther)    1908-30 
Peterson, Judith     1924-34+ 
Rodberg, Hilda     1901-31 
Sanders, Annie     1895-98 
Sjöquist, John dr.     1893-1917 
Sjöquist, fru (Maria Elizabeth)    død 1901  1901 
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Sjöquist, fru (Victoria)    1904-18 
Wallén, K.P.     1890-97 
Wallén, fru (n.u.)     1890-97  
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Tormod Vågen: Misjonslederen – og arven han etterlot 
seg* 
 
 
Ved Ola Tulluan 
 
Det var i fjor høst 100 år siden Tormod Vågen ble født. De historiske data om hans liv og 
virke tør være kjent for oss alle. Derfor vil jeg ikke bruke mye tid på det. Ikke minst Josef 
Tunglands biografi er opplysende i så måte. Likeså Erik Kjebekks bok som ble utgitt i 
forbindelse med Misjonssambandets 100-års jubileum, bør leses av alle som ønsker å forstå 
vår historie og de menn som la grunnlaget og ledet vår misjon gjennom de første 100 år.1 
Tormod Vågen var vår tredje generalsekretær og ledet misjonen i 34 av de første 100 år, fra 
1936 til 1970. 

Det er ikke mulig i et begrenset foredrag å yte 34 års virke rettferdighet hvis en tar mål 
av seg til nevne det meste. Mye fortjener å bli nevnt, både av sorg og glede, strid og splittelse, 
feiltrinn og seirer. Derfor ønsker jeg å begrense mitt innlegg til noen tanker rundt arven etter 
misjonslederen Tormod Vågen. Ikke alt, selvfølgelig. Det vil det ikke være tid til. Jeg er 
heller ikke den rette til å være uttømmende i min framstilling, selv om jeg hadde anledning til 
å høre Tormod Vågen ved flere anledninger. Han var min generalsekretær da jeg begynte på 
misjonsskolen på Fjellhaug.  
 
En ny tid? 
Det sies at vi lever i en ny tid, som krever nye løsninger. På mange måter er jo det sant. 
Tormod Vågen poengterte at ”me er alle born av vår tid og er kalt til å tena vår generasjon på 
tida sitt språk.2 Men nye løsninger som har glemt historien og visjonen, har ingen grunnvoll å 
bygge på. For tre år siden var jeg på en konferanse inne i Kina. En misjonsstrateg, som er vel 
kjent for sin dristighet i å tenke nytt, sa bl.a. at all endring må skje i pakt med historien. Fattig 
er den som glemmer historien i sin iver etter å finne nye veier i en ny tid. 

Derfor tror jeg at det er viktig å finne fram til kjernen i det våre ledere kjempet fram – 
og bringe den med oss inn i vår tid. Hva husker vi Tormod Vågen for? Hva av arvegodset 
som vi ønsker ikke bare å minnes, men å ta vare på? La meg nevne noen helt grunnleggende 
ting: 
 
1. Vekkelse og sjelevinnertrang 
Tormod Vågen fikk i unge år oppleve vekkelse i sitt liv. Han visste hva det betydde å gå kalt 
av Gud, men uten å oppleve frigjøringen i Kristus. Til og med kallet fra Kina sto levende for 

                                                 
* Forfatteren, som er generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband, holdt dette foredraget som årets 
”Brandtzæg-forelesning” ved Fjellhaug Misjonshøgskole 7. januar, 2004.  Den muntlige formen er beholdt ved 
publiseringen.  En kort liste over skrifter av og om Tormod Vågen og et begrenset antall noter er inkludert. 
1 Tungland, Josef : Tormod Vågen på kallets veg, Oslo: Lunde Forlag, 1994.   Erik Kjebekk, Verden for Kristus.  
Norsk Luthersk Misjonssamband 1891-1991.  Heimearbeidet, Oslo:  Lunde Forlag, 1991.  I tillegg viser vi til 
Vågens mange artikler i tidssktiftet Fast Grunn (1948 - ) fra 1951 fram til hans siste bidrag i nr. 1 - 1970.  For en 
oversikt se nr. 7 – 1987, Ekstranummer med oversikt over alt artikkelstoff, forfattere og emner fra starten i 1948.  
Oversikt over Vågens artikler, s. 41. 
2 Vårt grunnsyn og vår kurs.  Ved 75-års jubileet for Norsk Luthersk Misjonssamband, Utsyn, nr. 16-17, 1966. 
Mer utførlige i Vårt grunnsyn og vår kurs.  Foredraget ved NLMs  Rådsmøte 1966 etter 75-årsjubileet året i 
Bergen, i  Men Gud gav vekst, Oslo: Gry Forlag, 1966, s. 129-150, her s. 129.  Også i Veien fram.  Grunnsyn og 
arbeidsmåter i Norsk Luthersk Misjonssamband, Oslo:1977: Norsk Luthersk Misjonssamband/Lunde Forlag, s. 
192-214. 
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ham også i denne tiden. Først etter et par år, lille julaften 1917, gikk lyset opp i hjertet. Det 
var Ordet i Jes. 43, 24-25 som løste ham.  
 

”Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine 
misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine 
synder kommer jeg ikke i hu”.  Det som skjedde med ham, beskriver han selv slik: 
”Den kvelden var det bønnemøte hos gamle Søren på andre siden av broen, og jeg ble 
med. Nei, hvor alt var blitt nytt! …Hvor stort det var at jeg skulle få bøye kne sammen 
med Herrens folk og vite at jeg var innom!” . 3 

 
Senere fikk Tormod Vågen stå i flere gjennomgripende vekkelser.4 Ja, ikke bare ved sin 
forkynnelse, men også i samtale med enkeltmennesker fikk han lede de inn på den rette veien. 
Han var sjelesørger i ordets beste forstand. Vekkelse og sjelevinnertrang fulgte Tormod 
Vågen. Både før og etter hans tid har Misjonssambandet vært preget av å være en 
forkynnerbevegelse, med hovedvekt på vekkende forkynnelse forankret i en luthersk-
roseniansk tradisjon. Han var godt kjent ute i misjonsfolket for sin varme forkynnelse lenge 
før han ble generalsekretær. Allerede i 1936, samme år som han tiltrådte, skrev 
kirkehistorikeren Ivar Welle i Østerdalen Folkeblad at  
 

”Kand.theol. Tormod Vågen er en av de mest lovende yngre teologer som står på den 
gamle trauste evangeliske grunn. Hans navn har en god klang blant kristenfolket, i det 
han har vunnet seg er sterk posisjon både ved sin varme forkynnelse og ved sin innsats 
i det kristne arbeidet”.  

 
For Vågen var det om å gjøre at mennesker måtte bli frelst. Han var merket av det også som 
misjonsleder. 
 
2. Forsamlingssyn5 
Enda en sak til vil jeg nevne før jeg sier noe mer direkte om Tormod Vågen som 
misjonsleder. Det gjelder hans syn på forsamlingen. Det er viktig med tanke på å forstå sider 
ved hans misjonssyn. 

Vågen sto i en rik lekmannstradisjon, som vi gjør klokt i å lytte til også i dag. ”Han 
rykte ut og kjempet når han så farene som truet det kirke- og forsamlingssyn som hadde 
hersket blant lekfolket siden Hans Nielsen Hauges dager”, sier Josef Tungland.6 Men det var 
vel først under krigen og i årene etter at han for alvor begynte å arbeide med spørsmål om 
kirkesyn. Under krigen var han medlem av ”den hemmelige kirkeledelsen”, og det er ikke 
umulig at han gjennom det ble tvunget til å arbeide dypere med slike spørsmål. 
Reformplanene i kirken etter krigen – særlig det økte fokus på et alternativt lekmannsarbeid i 
kirkens regi – gjorde at Vågen utover på 50- og 60-tallet arbeidet med det han kalte ”et 
bibelsk forsamlingssyn”. Han var ikke drevet av kirkepolitiske  spørsmål, heller ikke 
prestisjespørsmål mellom kirke og organisasjoner. Det var en kamp for å verne ”de helliges 
samfunn”, eller vennesamfunnet som han ofte kalte det. 

Ganske så konsekvent brukte han ordet ”forsamling” om Guds folk. Og da gjalt det 
gjerne samlingen av Guds folk på den lokale plassen, det vil si, samfunnet av de hellige på 
hvert sted. Det var om å gjøre å finne ordninger som ble til oppbyggelse og vern av 
                                                 
3 Tungland, Josef: Tormod Vågen, 41-32. 
4 Tungland, Josef: Tormod Vågen, 91-94; 146-150. 
5 Grunnleggende i denne sammenhengen er artikkelen ”Bibelsk forsamlingssyn”, i Tormod Vågen, Ved Kjelda, 
Bergen, Lunde, 1954, s. 162-208;  også i Veien Fram, s. 245-275.  
6 Tungland, Josef: Tormod Vågen,, s. 419. 
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vennesamfunnet. Det gjalt vern mot vrang lære og åndelig og moralsk forfall. Her var ”det 
varme sentrum”.  Her ble synderen frelst og bevart fra satans angrep og verdens kalde vinder. 
I følge Vågen var det dette ”varme sentrum” som hadde fått misjonskallet. Her lå det åndelige 
ansvaret og givertjenesten.  Ansvaret for å bære misjonen ut blant folkeslagene tilhørte de 
brennende, tilgitte hjerter.  

Når Vågen talte om de helliges samfunn, var han ingen snever organisasjonsmann. For 
han var det om å gjøre å verne vennesamfunnet. Som Ludvig Hope sa han at de mange 
organisasjonene var en ulykke. Jo flere det ble, jo mer ødeleggende ville det være for 
samfunnet på bedehuset. Han så faren for at folk ville gå trett og søke tilbake til kirka. 
Dermed var ”det varme sentrum” og vekkelseskristendommen tapt. Han sa det visst aldri. 
Men i følge Josef Tungland var han trolig enig med Hope i at det hadde vært nok med to 
organisasjoner. 

Vennesamfunnet var et nådegavesamfunn. Vågen ønsket ikke en spesielt innsatt eller 
tilsatt som skulle ha ansvar for de mange oppgaver, men den Herren hadde utrustet og gitt 
nådegaver til det. Derfor var han imot organisering av vennesamfunnet på bedehuset. Fikk vi 
en for fast struktur kunne det føre til at det spontane og friske livet og frigjøring av 
nådegavene uteble.  

På den andre siden kan det synes som om Vågen var pragmatiker nok til å gjøre seg til 
talsmann for en sterkere organisering av bedehusvirksomheten der Misjonssambandet hadde 
slik virksomhet alene, dvs. i noen byer og tettsteder. Dette går fram av retningslinjer for dette 
arbeidet som hovedstyret sendte ut i desember 1943. Der tales det om at forsamlingen må 
være misjonsvennenes samlingssted og åndelige hjem. Det sies videre at for å styrke dette 
arbeidet ville det bl.a. medføre ”en fastere menighetsordning”.  Det skulle ha vært interessant 
å sitte ned og samtale med Tormod Vågen om hans tanker omkring utviklingen på dette plan i 
dag. Men det er jo ikke mulig. 

Vågen så med bekymring på den nye kirkelige aktivitet. Og ut over i 60-årene synes vi 
å merke en pessimistisk tone med tanke på framtiden for det frie lekmannsarbeidet. Han så 
tegn på at fellesskapet på bedehuset på tvers av organisasjonstilhørighet var i ferd med å 
blekne. Han så med sorg på utviklingen innen kristenfolket på bedehuset. 
 
3. Misjon7 
 
3.1 Kallet – vi står i gjeld 
Tormod Vågen var framfor alt misjonshøvdingen, elsket og æret langt utover 
Misjonssambandets rekker. Helt fra unge år, da han kjente på kallet fra Kina, brant han for at 
evangeliet skulle forkynnes for alle folkeslag. For Vågen var dette et så dypt kall, at 
misjonsbefalingen ble en ordre han ikke kom unna. Folk måtte vinnes for Gud, bli frelst fra 
den evige fortapelse og inn i Guds himmel. 

Det var overbevisningen om at hedningen lever i trelldom under satan og fremmede 
guder som dannet bakteppe for kallet og en spore til innsats. Slik også med de menneskelige 
forhold som mange levde under. De måtte få hjelp både i sin åndelige, sosiale og legemlige 
nød. Det er Kristi kjærlighet som tvinger en kristen til å hjelpe. Allikevel, det var ikke den 
menneskelige nød som var den egentlige drivkraft i hans arbeid. Nei, misjon var et oppdrag, 
gitt av Ham som alle mennesker en dag skal stå til rette for, og som har laget i stand en frelse 
som er for alle mennesker. Denne frelse er å finne bare i Jesus! Hedningen kjenner ikke veien 
til livet. Det er ikke frelse i andre religioner, og hedningen får heller ingen sjanse etter døden. 

Derfor talte Vågen ofte om at Guds barn står i gjeld til hedningene. Ja, han holdt vel 
knapt en tale uten at han kom inn på kallet til tjeneste i Guds rike. I så måte er en kristen en 

                                                 
7 Tungland, Josef: Tormod Vågen, s. 191ff 
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Jesu Kristi tjener eller trell. Kallet var ikke noe en kunne skalte og valte med som en selv 
ville. Det var både hellig og forpliktende. Samtidig hadde Vågen en egen gave til å male 
tjenestens storhet og rikdom levende for tilhørerne. Først og fremst var det nåde å få være 
med i misjonens store sak.  I årboka for 1953 skriver han 
 

”Mange gonger har eg sagt at det er nåde å tena.... I dette helsingsord fekk eg hug til 
å væra personlig. Eg har leika med ein tanke som har verta kjærare for meg etter 
kvart: Enn om kvar einaste misjonsven i kvart misjonslag, kvart einaste styremedlem, 
og kvar einaste arbeidar i misjonen både heime og ute fekk sjå tenesta som ufortent 
nåde. Her må eg segja med apostelen Paulus: 'Ikkje at eg har gripe det, men eg jagar 
etter det'”8 

 
3.2 Misjonsleder 
Tormod Vågen var misjonsleder med stor M.  Han ble generalsekretær under 
generalforsamlingen i Fredrikstad i 1936. Allerede i 1938 var han utsending for Norsk 
Misjonsråd til Internasjonalt Misjonsråds konferanse i Tambaram i India. Selv om han i 
utgangspunktet var åpen for felleskirkelige tiltak, skriver han fra denne turen at han reagerte 
sterkt på allmennreligiøsiteten og religionsblandingen som kom til uttrykk under møtet.9 

I årene etter krigen deltok han ofte i debatter om moderne ekumenikk.10 Han gikk imot 
at lnternasjonalt Misjonsråd skulle slutte seg til Kirkenes Verdensråd i 1958. Han arbeidet 
aktivt for at Norsk Misjonsråd ikke skulle søke om ”konsultativ status” i KV. Dette synet 
seiret da spørsmålet ble avgjort i 1961.  

Tiden etter den andre verdenskrigen ble en stor omstillingstid, som krevde en kolossal 
arbeidsinnsats av Vågen. Selv talte han om den store ”omstillings-prosessen” som foregikk i 
de syv første årene etter krigen. Mye kan sies om denne tiden. Her vil jeg nevne det lederskap 
Vågen utøvde i forbindelse med avslutningen i Kina og Manchuria og oppstarten av nytt 
misjonsarbeid.  

Noen vil hevde at det var avslutningen i Kina som tvang fram tanker om nytt arbeid i 
Afrika. Da skal vi merke oss at allerede under generalforsamlingen på Framnes i 1946, ble det 
bestemt å undersøke forholdene i Etiopia med tanke på å ta opp nytt misjonsarbeid der. Dette 
vedtaket kom altså ikke som en direkte følge av at misjonærene måtte ut av Kina. Nei, det var 
dristige visjoner som lå bak, og en overbevisning om Guds ledelse for organisasjonen. Ved 
70-årsjubileet i 1961 nevnte Vågen at evakueringen av Kina og Manchuria var den alvorligste 
situasjonen i NLMs historie så langt. Han sa det slik:  
 

”Då Kina vart stengd, kom spørsmålet om organisasjonen lenger hadde noen 
eksistensrett. Vi kunne nok finne fram til andre oppgåver, men hadde Gud lagt 
gjerningar ferdige? Og her har vi fått svar. Dei nye misjonsfelta er ikkje eit resultat av 
menneskeleg strategi, men av Guds kall og Guds styring”. 11  

 
Så vet vi da at da misjonærene måtte ut av Kina i 1948-49, så lå Sør-Etiopia der. Det var Guds 
kall og Guds styring. På noen få år omkring 1950 ble i tillegg nye misjonsfelt etablert i Hong 
Kong, Japan, Taiwan og Tanganyika. 

Det er flere årsaker til at fokus ble satt på Afrika. Vi skal ikke komme inn på alle de 
nå. Men jeg undres om ikke en medvirkende årsak var Vågens syn på ”den lagelige tid”. Før 

                                                 
8 Riket kommer.  Årbok 1953,  Oslo: Norsk Luthersk Misjonssamband, 1954, s. ?? 
9 Vågen, Tormod: Når øst og vest møtes, Oslo: Gry Forlag, 1939.   
10 Se kapitlet ”Samarbeid eller brot i misjonsarbeidet”, i Tungland, Josef:  Tormod Vågen på kallets veg, s. 349-
355. 
11 Sitert etter Tungland,  Tormod Vågen, s.  423 
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krigen hadde det vært ikke lite snakk om å oppta arbeid blant muslimske folkeslag. Vågen, 
derimot, viste ingen stor entusiasme for en slik satsning. Han hadde i det hele tatt et reservert 
syn på arbeid blant såkalte ”stengte folkeslag”. Josef Tungland nevner i sin bok at årsaken så 
ut til å være den motstand som kristendommen møtte fra Islam. I rapporten fra møtet i 
Tambaram i 1938 skriver han om ”vinterens kulde” som rår i den muhammedanske verden, 
og ”vårsolens stråler” som skinner over de folk og land som på en særlig måte viste seg å 
være mottakelige for en ny tro. Han ville prioritere ”folk som virkelig venter på evangeliet”, 
for å bruke hans eget uttrykk .12 

I så måte sto Tormod Vågen i en sterk internasjonal tradisjon på den tid, ikke minst i 
årene etter krigen og utover 1950-tallet. Donald McGavran ved Fuller Theological Seminary, 
School of World Mission, talte og skrev om ”den lagelige tid” for et folk. Der Gud åpnet en 
særlig dør for evangeliet, måtte vi kjenne vår besøkelsestid og gå inn med full styrke. Der det 
ikke lå slik til rette, talte han om å vente på Guds time. ”Hold them lightly”, sa han. 

I Sør-Etiopia fant Vågen det folket som ”virkelig venter på evangeliet”, særlig i 
Sidamo. Derfor ga han dette området ”en spesiell rett”. 

Vi som står litt på avstand og registrerer alt det Tormod Vågen var involvert i, må bare 
undres over en enorm arbeidskapasitet. Han hadde ingen misjonssekretær til å hjelpe seg i den 
omstillingsprosessen som foregikk i utearbeidet etter krigen. Han måtte ta seg av de fleste 
sakene selv. Vi skal heller ikke glemme at han også i denne tiden var mye ute i misjonsfolket 
og forkynte Guds ord og holdt foredrag. Med rette sier Erik Kjebekk i et av sine foredrag at 
Tormod Vågen utvilsomt er en av de største misjonsledere Norge har hatt. 

I dag opplever vi en ny omstillingstid i misjonens tjeneste. Skal vi være med å bringe 
evangeliet ut der det er minst kjent, må vi be Gud lede oss til de store islamske folkegrupper 
som ennå mangler et kristent vitnesbyrd. I så måte opplever vi et nytt paradigmeskifte i 
misjonens gang blant folkeslagene.  

Selv om Tormod Vågen ikke så det rett å gå til vanskelig tilgjengelige islamske 
folkeslag like etter krigen, tror jeg han ville ha gledet seg over det som skjer nå. Han lærte oss 
at misjon er å nå stadig lengre ut. I Misjonssambandets misjonæralbum fra 1968, skrev han 
bl.a.:  
 

”Misjonsarbeid er således bevegelse, ikke stillstand. Gud har rørt ved hjertene. Det er 
misjonens hemmelighet. Frelste syndere har fått en hellig uro. De må videre ut med 
evangeliet til dem som ennå sitter i mørke. Misjon er krig. Krig mot satan og hans 
hær. Men misjon er noe mer. Det er redningstjeneste….. Derfor er misjon ingen hobby 
eller lek. Misjonen er dødsens alvor”.13 

 
Jeg har nevnt hans sterke forankring i og kjærlighet til vennesamfunnet. Dette fikk også 
betydning for hans syn på hvordan misjon skulle drives. Han ville at Misjonssambandets 
misjonærer skulle arbeide i fellesskap. Som i foreningen og på bedehuset, måtte 
misjonærflokken på et felt ikke være for få, men heller ikke for mange. Han var en varm 
talsmann for et passelig stort mannskap, der fellesskapet fungerte og arbeidet ble slagkraftig, 
uten at han gikk mer i detaljer om den saken. Han så at økonomien satte grenser, og at det var 
dyrt å holde en liten styrke misjonærer der vi gikk inn. Men aller mest ønsket han at 
misjonærene skulle arbeide i fellesskap, for på den måten å formidle arven fra 
vennesamfunnet til unge kristne på feltene. 

                                                 
12 Tungland,  Tormod Vågen, s. 422-423. 
13 Sitert fra Mæhlum, Helge (red.): Tormod Vågen.  Minneord og taler.  Fast Grunn 4 (ekstranummer), 1970, s. 
45-46. 
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Det ser ut til at han ikke hadde noe imot samarbeid i misjonsarbeidet – men ikke for 
enhver pris. Muligens var det de erfaringer han hadde høstet fra de ekumeniske 
sammenhenger han hadde vært med i, som gjorde at han var sterkt imot samarbeid med 
grupper med tvilsom teologi. Derimot ser det ut til at han var mindre redd for samarbeid med 
andre konfesjoner. Et ufravikelig krav var det at de var sterke i de sentrale frelsessannheter. 

En-manns tiltak var han imot. Misjonærer som ikke ville innordne seg i 
misjonærfellesskapet og arbeide etter de retningslinjer misjonens ledelse la til rette for, hadde 
han liten sans for. 

For Tormod Vågen var det viktig å ha klare kvalitetskrav til misjonærene. Derfor var 
han nøye med opptak, utdanning og utsending av misjonærer. Han sier selv at han måtte 
avvise hundreder av søkere. Hvorfor var dette så viktig for han? 

Jo, han ønsket å ta vare på integriteten i arbeidet. Han ønsket ikke å sende ut 
misjonærer som ikke identifiserte seg med sendemenigheten og den kurs som Gud hadde 
ledet Misjonssambandet inn i. Misjonærene skulle være seg bevisst at de var representanter 
for et misjonsfolk, som også hadde kall til å nå hedningene med evangeliet. De var 
utsendinger i ordets beste forstand. Likeså ønsket han å forsikre seg om – så langt det var 
mulig – at utsendingene hadde den nødvendige kvalitet og ryggrad. Han forventet at 
misjonæren skulle forsake, ofre og lide. Den situasjonen gjorde misjonæren avhengig av Gud 
– noe som var helt avgjørende for å lykkes i arbeidet. Den gjorde også misjonsfolket til et 
bedende folk. 
 
Avslutning 
Tormod Vågen var drevet av et guddommelig kall. Dette var han tro imot til siste stund. 
Under minnetalen i Trefoldighetskirken sa Birger Breivik, den nye generalsekretæren, bl.a. 
følgende: 
 

”Tormod Vågen hadde fått mange rike gåver og han gav dei heilhjerta vidare i den 
tenesta som han vigde heile sitt liv til. Når det grodde og vaks som det gjorde kring 
Tormod Vågen, hadde det med kallstruskapen å gjere. For han var kallet absolutt, 
totalt. Han levde i sitt ungdoms ”ja” til Herren Jesus like til siste stund. Me tar visst 
Hans Nielsen Hauges vitnemål for lett i munnen for ofte, men eg kjenner trong til å gje 
det att her ved Tormod Vågens båre: ’Jeg har svoret Den Hellige Ånd lydighet, og han 
har hjulpet meg til at blive dette mitt forsett tro’”.14 

 
Måtte det samme kunne sies om oss. 
 

                                                 
14 Sitert fra Mæhlum, Helge (red.): Tormod Vågen.  Minneord og taler.  Fast Grunn 4 (ekstranummer), 1970, s. 
89. 
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Johann Gerhard (1582 -1637) 
 
Fromhetsteologi hos en ledende luthersk teolog på 1600-
tallet   
 
Ved Brynjulf Hoaas 
 
1 Innledning 
Johann Gerhard døde 20. august 1637.  I innbydelse til sørgegudstjenesten ved hans bortgang 
skriver Johann Major – rektor ved universitetet i Jena, Gerhards mangeårige venn og kollega 
ved det teologiske fakultet: Universitetets grunnvoller er rystet.1  Skal en forstå et slikt utsagn, 
må en ikke bare se på dette som et uttrykk for barokktidens svulstige språkbruk, en må også ta 
i betraktning den enorme anseelse og respekt Gerhard hadde opparbeidet seg gjennom hele 
sitt virke som teolog og kirkemann.  Alt  før fylte 24 år ble Gerhard i 1606 utnevnt til 
superintendent i Heldburg, 1615 generalsuperintendent i Coburg, og deretter fra 1616 til sin 
død virket han som professor i teologi ved universitetet i Jena.  I samtiden gjaldt han som den 
fremste lutherske teolog og i ettertiden som den lutherske ortodoksis klassiske dogmatiker.  
Den kjente franske romersk-katolske biskop J. B. Bossuet (1627-1704) vurderte i 1688 
Gerhard som ”reformasjonens tredje mann etter Luther og Chemnitz.”2 

Det er først og fremst hans teologiske hovedverk Loci theologici (1610-1622) i ni bind, 
dernest det kontroversteologiske verket Confessio catholica (1634-1637) i fire bind3, som har 
skaffet Gerhard hans ry som teolog, og da spesielt som dogmatiker.  Men som de fleste av 
ortodoksitidens ledende teologer var Gerhard ikke bare dogmatiker og kontroversteolog.   En 
rekke av hans fagteologiske arbeider er fortolkninger av bibelske skrifter.  Og ikke minst: en 
betydelig del av hans forfatterskap må karakteriseres som fromhetslitteratur –  bønne-, 
meditasjons- og andaktsbøker, prekensamlinger og en omfattende fromhetsteologisk håndbok,  
Schola pietatis.  Gerhards første skrift som ble publisert,  Meditationes sacrae (Hellige 
betraktninger, 1606), ble i lange tider en av Europas aller mest leste oppbyggelsesbøker.    

Det bildet som den samtidige spiritualismen og til dels pietismen – og da ikke minst 
radikalpietismen anført av Gottfried Arnold - og senere rasjonalismen tegnet av den ortodokse 
teologi, var mildt sagt lite smigrende:  en død rettroenhet preget av åndsforlatt hårkløveri, 
blindt retthaveri,  sneverhet og forfall - uten sans og virkelig interesse for det åndelige livs 
behov.  I kirkehistoriske framstillinger og i den kirkelige bevissthet har dette bildet – mer eller 
mindre uretusjert - blitt tradert nesten opp til vår tid.4  Men i nyere forskning er det stort sett 

                                                 
1    Baur, Die Leuchte Thüringens Johann Gerhard (1583-1637).  Zeitgerechte Rechtglaubigkeit im Schatten des 
Dreißigjährigen Krieges, i  Jörg. Baur, Luther und seine klassischen Erben.  Theologische Aufsätze und 
Forschungen Tübingen, 1993, 335-356, her 335-336.  [Siteres:  Baur,  Die Leuchte Thüringens] 
2    Sitert etter Jörg Baur, Johann Gerhard, i  Martin Greschat (Hg.), Orthodoxie und Pietismus, i Gestalten der 
Kirchengeschichte, bd. 7, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1982, s. 99-119;  her s. 99.  [Siteres: Baur, Johann 
Gerhard] 
3    For fulle bibliografiske opplysninger om disse verkene, se note 50.  
4    Martin Greschat (Hg.), Orthodoxie und Pietismus.  Einleitung, i Gestalten der Kirchengeschichte,  Bd. 7, 
Orthodoxie und Pietismus,  Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1982, s. 7-35, her s. 7.  Typiske uttrykk for en 
slik vurdering av ortodoksien finner vi både i Hjalmar Holmquist og Jens Nørregaard, Kirkehistorie, Bd. II, Den 
nyere tid (3. utg.), København:  J.H. Schultz Forlag, 1965 (s. 377-381, 386-389, 396f, 401f), og særlig outrert i 
Lorens Bergmann, Kirkehistorie, Bd. II, (8. Utg.) København:  P. Haase & Sønn Forlag, 1960,  s. 108-110f, 
begge lærebøker som har vært mye brukt i Norge.  Torben Christensen – Sven Göransson, Kyrkohistoria, bd. 2, 
Sven Göransson, Från påvens gudsstat til religionsfriheten, Stockholm: Svenska Bokförlaget, 1969 skjelner 
mellom en stridbar luthersk ortodoksi særlig representert ved Kursachsen med det teologiske fakultetet i 
Wittenberg som lutherdommens kurie og en ortopraktisk lutherdom representert blant andre ved Johann Gerhard 
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forlatt som et vrengebilde basert på et i beste fall tynt grunnlag.  I nyere kirkehistoriske og 
teologihistoriske framstillinger er det til dels rettet opp.5  Men ettervirkningene i  kirke- og 
kristenliv sitter dypt.  Mange tenker:  rettroenhet og sterk teologisk overbevisning passer 
dårlig sammen med levende fromhet.   

I denne artikkelen vil vi forsøke å tegne et annerledes bilde av Johann Gerhard,  den 
store lutherske teologen som representerer overgangen fra tidligortodoksi til høyortodoksi.   
Etter en kort biografisk skisse hvor vi også vil se Gerhard i sammenheng med den nære fortid 
og samtid,  vil vi gi en oversikt over de viktigste  av hans teologiske og fromhetsteologiske 
skrifter.  Hovedsaken vil være å presentere Gerhards viktigste anliggender med tanke på 
kristenliv og teologi, og tegne et bilde av hva som i følge Gerhard kjennetegner sann og sunn 
teologi og levende fromhet.  Vekten vil i vår artikkel ligge på Gerhards oppbyggelses- og 
fromhetsteologiske forfatterskap.  Et poeng vil være å vise at Gerhards fromhetsteologi og 
hans lærde fagteologi ikke står uformidlet ved siden av hverandre,  for ikke å si står i 
motsetning til hverandre, men at det er nær og indre sammenheng mellom dem.  Gerhards 
store fromhetsteologiske håndbok, Schola pietatis,  vil være sentral i vår behandling av disse 
spørsmålene. 
 
2 Johann Gerhard i kontekst 
 
2.1 Reformasjon - konfesjonalisering - ortodoksi6  
Vi har omtalt Johann Gerhard som den lutherske ortodoksis kanskje fremste teolog.  I eldre 
kirkehistoriske framstillinger ble ortodoksien gjerne brukt som betegnelse på en epoke 
mellom reformasjonen og rasjonalismen, kanskje med pietismen som egen epoke sprengt inn 
mellom ortodoksien og rasjonalismen.  

Religiøs tro hadde i denne perioden en plass i enkeltmenneskets og hele samfunnets liv 
som en i vår tid har vanskelig for å tenke seg.   Den nevnte  inndelingen er imidlertid lite 
egnet til å få fram de forandringer i kirke- og samfunnsliv som fant sted  i Tyskland i tiden 
mellom ca. 1520-1580 og som i noe varierende grad preget tiden fram til ca. 1720/30.  I nyere 
forskning har en derfor stort sett gått bort fra å bruke begrepet ”ortodoksi” som 
epokebetegnelse ettersom det for ensidig legger vekten på lærens betydning i denne 
forandringsprosessen.  Så viktig som læren var innen lutherdommen  - i læren sammenfattes 
Guds Ord til frelse og nytt liv for fortapte mennesker - den er likevel bare én av flere faktorer 
i denne sammenhengen.  Innen nyere kirkehistorisk forskning foretrekkes derfor den mer 
nøytrale betegnelsen ”konfesjonalismens tid” som periodebetegnelse. Og begrepet 
”konfesjonalisering” brukes for å karakterisere den utviklingen som fant sted så vel innen 
katolske som lutherske og reformerte sammenhenger.  Ortodoksi og pietisme – og til en viss 
                                                                                                                                                         
(Jena), Johann Konrad Dannhauer (Straßburg) og Jesper Brochmann (Danmark).  At ikke bare Gerhard,  men 
også Dannhauer, en av tidens skarpeste og mest stridbare dogmatikere, skulle representere en teologi som ”vände 
seg mot lärostrider” er uholdbart, og viser hvor problematisk Göranssons konsepsjon er.  Det var forskjeller 
innen den lutherske ortodoksi, men så vel Wittenberg som Jena og Straßburg  stod for både kjempende ortodoksi 
og levende og praktisk orientert fromhet.  Om Johann Konrad Dannnhauer,  se Johannes Wallmann, Philipp 
Jakob Spener und die Anfänge des Pietismus Tübingen:  J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1986, s. 100-108.  Om 
Abraham Calov, den kanskje fremste og mest kritiserte av alle ortodokse ”stridsteologer” , se Robert Preus, The 
Theology of Post-Reformation Lutheranism.  A Study of Theological Prolegommena, Saint Louis:  Concordia 
Publishing House, 1970,  s. 216-226 for et alternativt bilde. 
5    En så ny lærebok i kirkehistorie som Brynjar Haraldsø,  Kirke og misjon gjennom 2000 år, Oslo: Lunde 
Forlag, 1997, s. 201-203 kan eksemplifisere en forståelse som i betydelig grad sitter fast i det gamle bildet av 
ortodoksien.  Den beste av nyere norske framstillinger av ortodoksien finner vi  Bernt T. Oftestad, Lære tro 
fornuft. Kirken i nytiden, bd. 4 i Kristendommen i Europa, Oslo: Tano AS, 1988, s. 59-66. 
6    Wolf-Dieter Hauschild,  Lehrbuch der Kirchen- und  Dogmengeschichte, Bd. 2, Reformation und Neuzeit, 
Gütersloh:  Chr. Keiser/ GütersloherVerlagshaus, 1999, s.  157-168; 407-412;  425-428;  433-445;  565-572.  
[Siteres:  Hauschild,  Reformation und Neuzeit] 
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grad  rasjonalisme - er heller strømninger som i noe grad løper parallelt - men med en viss 
faseforskyvning.  Konfesjonalisering derimot er en prosess som omfatter mer enn etablering 
og styrking av det læremessige grunnlaget for kirkelivet.  Den betyr at livet i samfunnet på 
ulike nivåer og sammenhenger skal preges av den rådende bekjennelsen.   At målsetningen 
knapt noensinne ble nådd, er en annen sak. ”Ortodoksi” bør fortrinnsvis brukes i dogme- og 
teologihistorisk sammenheng som et beskrivende begrep for en teologi som er bestemt av 
overbevisningen om sannheten i Guds Ords og evangelium, nedfelt i kirkens bekjennelser.  
En slik ”rettlærende” teologi skal være normativ for lære og forkynnelse, tro og liv i kirken.  
Slik brukt svarer begrepet ”ortodoksi” meget godt til selvforståelsen hos de ledende teologene 
i denne tiden.  De så på seg selv som representanter for den sanne lære til forskjell fra 
teologer med annen konfesjonell tilhørighet.7   Dette er ikke stedet for å gå nærmere inn på 
dette.  Her vil vi bare kort nevne en del forhold som bidrog i denne forandringsprosessen: 

 
 Med innføring av evangelisk tro fulgte ny forkynnelse og etter hvert systematisk utarbeidede 

lærebekjennelser.  En viss teologisk konsolidering fant sted. 
 Dette fikk følger for gudstjeneste, kirkelig undervisning (katekismer) og praksis og prestenes oppgaver, 

og for utdanningsvesen, kultur og folks dagligliv. 
 Tidlig kjempet de lutherske på to fronter,  først mot pavekirken, snart også mot den sveitsiske 

reformasjon og mot spiritualister og døpere.   Etter nederlaget i den schmalkaldiske krig (1547-48) og det 
augsburgske og leipzigske interim (1548), fulgte til dels hardhendt rekatolisering.8   Alle håp om 
gjenforening ble nå slukket.  Motstanden mot pavekirken ble ytterligere styrket.   

 De fyrstedømmer og riksbyer som anerkjente Den augsburgske bekjennelse (1530) ble ved 
religionsfreden i Augsburg 15559 innrømmet henimot likestilling innen riket med de katolske områdene.  
Rikets religiøse enhet derimot ble oppgitt, men i territoriene ble den ofte styrket.  Bekjennelsen fikk 
politisk betydning.  Klar luthersk profil ble viktig.  

 Fronten mot de reformerte ble skjerpet.  Ikke ubegrunnede beskyldninger om kryptokalvinisme blant 
Melanchthon-disipler og innføring av reformert tro i tidligere lutherske områder – først i Kurpfalz – virket 
som olje på ilden. 

 Det leipzigske interim førte til en tid med alvorlige indre teologiske stridigheter med partidannelser: 
(gnesio)luheranere stod mot philippister (Melanchthon-tilhengere).  Fokusering på lærespørsmål ble 
ytterligere skjerpet.  Konkordieformelen (1577) og Konkordieboken (1580) brakte en omfattende men 
ikke full enighet.  Såvel luthersk som reformert ortodoksi vokste fram. 

 Med reformasjonen kom den øverste kirkeledelsen i den verdslige øvrighets hender.  Fyrstenes makt over 
kirken økte -  til en viss grad legitimitet av Melanchthons syn på forholdet mellom øvrighet og kirke.10 

    
Denne konfesjonaliseringsprosessen kom i gang alt i reformasjonens hovedfase (ca. 1520-
1550).  Tiden omkring midten av århundret (1548-1555) representerer en avgjørende 
overgangstid.  Senreformasjonen (ca. 1550-1580) representerer en forsterket videreføring av 
konfesjonaliseringsprosessen.  I denne tiden vinner reformasjonen dels terreng, dels 
innarbeides den i folke- og samfunnsliv.  Dette er tiden da grunnlaget for den lutherske 
ortodoksis teologi legges.   Forkynnelsen måtte ikke servere forurenset eller sjelefordervende 
føde.  Luthers vekt på den rene lære og forkynnelse forenes med Melanchthons innsats for 
klare læreformuleringer og metodisk systematisk arbeid i teologien.  Det ytre liv fikk nok et 
mer konfesjonelt preg, men hvor dypt den evangeliske tro hadde trengt inn, er omdiskutert og 
må anses som et åpent spørsmål.  Senreformasjonens tid kan fra et teologisk synspunkt ses på 

                                                 
7    Hauschild, Reformation und Neuzeit, s. 435 (§15.11.1.1). 
8    Hauschild, Reformation und Neuzeit, s. 147-152 (§ 12, 9) 
9    Hauschild, Reformation und Neuzeit, s. 153-160 (§ 12, 10-11) 
10   Brynjulf Hoaas, The Bestowal of the Benefits of the Real Presence.  The Early Eucharist Works of Martin 
Chemnitz as a Contribution Toward the Formula of Concord Article VII, St. Louis: Concordia Seminary (Doctor 
of Theology diss.), 1990, s. 18-34, spesielt s. 30-32. 
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som ”tidligortodoksi”.  Med Konkordieformelen og Konkordieboken som basis glir teologien 
etter århundreskiftet (ca. 1610) over i ortodoksiens hovedperiode.11   

I mer enn en generasjon har en i forskningen talt om en fromhetskrise som har utviklet 
seg i de siste tiårene av 1500-tallet.12  Kanskje var det like mye en bevissthet om en åndelig 
krise i folket som vokste fram hos åndelig klarsynte prester, teologer og enkelte  lekfolk: 
Under en kappe av omfattende kirkelighet måtte de mer og mer erkjenne at ukristelig liv og 
mangel på levende evangelisk fromhet florerte.  Kanskje var dette baksiden av en 
konfesjonalisering som i stor grad tok sikte på en breddepåvirkning av hele folkets liv?  Eller 
var det folkekirkens konstante problem en stod overfor - under de betingelser som 
konfesjonalismens tid bød på?13  Kanskje var den spiritualistiske kirkekritikk ikke helt uten en 
viss rett?  Det må åpenbart menn som hadde åpenhet mot og kontakt med de mystisk-
spiritualistiske miljøer og strømninger ha ment.  Til disse hørte både Johann Arndt (1555-
1622) og hans yngre samtidige og venn Johann Valetin Andrea (1586-1654).  Spørsmålet for 
disse var hvordan berettigede elementer kunne integreres i en sunn forkynnelse.  Dette er noe 
av bakgrunnen for den såkalte fromhetskrise og det man har kalt ”den nye fromhet” som 
vokste fram i denne tiden.  Den kan kort karakteriseres med stikkordene inderliggjøring og 
levendegjøring av den enkelte kristnes personlige fromhet.14  Johann Arndt regnes gjerne som 
den mest fremstående representant for denne type fromhet.  Han var den unge Johann 
Gerhards sokneprest, sjelesørger og veileder, etter hvert også venn.  Gerhard delte Arndts 
grunnleggende anliggende:  levendegjøring og inderliggjøring av troen, og nødvendigheten av 
at troen må vise seg i dagliglivet.  Men han delte ikke hans åpenhet mot spiritualismen og 
hans skarpe teologikritikk og svært negative vurdering av (ny)aristotelismen.  

Dette er den kirkelige og sosiale atmosfære i tiden rundt århundreskiftet som Johann 
Gerhard vokste opp med og begynte sine studier i.  På kort tid utviklet han  seg til å bli en 
respektert teolog, prest, superintendent, professor og fyrsterådgiver.  

 
2.2 Kort forskningshistorie15 
Senreformasjonen og særlig den konfesjonelle tidsalder hører til de minst utforskede perioder 
i den lutherske kirkes historie og er ennå bare i sin første begynnelse.16  Bare for til de 

                                                 
11    Om en vil foreta en nærmere periodisering, kan en avgrense som følger:  Tidligortodoksi:  ca. 1555 (1580) – 
1610/20;  høyortodoksi:  1610/20 – 1670/80;  senortodoksi 1670/80 – 1720/40.  Det gis ikke klare overganger og 
forskjellige kirkehistorikere periodiserer noe forskjellig. Se f. eks. Hauschild, Reformation und Neuzeit, s. 440-
441 (§ 15, 12.1-12.1.1) 
12    Brynjulf Hoaas, Johann Arndt (1555-1621) betydningsfull og omstridt oppbyggelsesforfatter, i Budskap 
2002,  Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole, Oslo:  Fjellhaug Misjonshøgskole, 2002, s. 7-55,  her s. 29-34 
[Siteres: Hoaas, Johann Arndt];  Odo Sträter,  Meditation und Kirchenreform in der lutherischen Kirche des 17. 
Jahrhunderts, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1995, [Siteres : Sträter, Meditation und Kirchenreform], 
med utførligere referanser til aktuell litteratur;  Johannes Wallmann, Reflexionen und Bemerkungen zur 
Frömmigkeitskrise des 17. Jahrhunderts, i  M. Jakobowski-Tiessen (Hg.), Krisen des 17. Jahrhunderts,  
Göttingen:  Vandenhoeck und Ruprecht, 1999, s. 25-42 [Siteres: Wallmann, Reflexionen und Bemerkungen]. 
13    Se forøvrig den interessante drøfting av spørsmålet fromhetskrise og generell åndelig sløvhet i Martin 
Brecht, Das Aufkommen der neuen Frömmigkeitsbewegung in Deutschland. 1. Voraussetzungen und Wurzeln, 
Symptome einer Krise,  i Geschichte des Pietismus,  Bd. 1,  Das 17. und frühe 18. Jahrhundert, Göttingen: 
Vandenhoeck  Ruprecht, 1993,  s. 113-130, spesielt s. 114-118 og 127-130.  Her viser Brecht til sin behandling 
av hvordan også Luther kjempet med til dels tilsvarende problemer med de vanlige kirkegjengere i Wittenberg, 
se Brecht,  Martin Luther, Bd. 1-3, Bd. 2, s. 253-266 og 276-85, Bd. 3, s. 17-23, 26-27 og 248-275. 
14    Bernt Hamm,  Johann Arndts Wortverständnis.  Ein Beitrag zu den Anfängen des Pietismus, i Pietismus und 
Neuzeit 8, 1982, s. 43-73,  her s. 46-50. 
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færreste ledende kirkemenn og teologer i denne periode finnes det forskningsbaserte arbeider 
til deres liv, virke og teologi.   Oftest mangler også populære framstillinger.  For Johann 
Gerhards vedkommende forelå før 2003 ingen omfattende bibliografi med oversikt over 
opprinnelige og senere utgaver av hans skrifter.17  Noe ”samlede verker” eller ”verker i 
utvalg” med de viktigste av hans arbeider finnes det heller ikke.  Inntil ganske nylig har det 
ikke funnes kritiske utgaver av noen av Gerhards skrifter.  Når det gjelder Gerhards biografi 
foreligger fra eldre tid det omfattende verket Vita Johannis Gerhardi (1723) av Erdmann 
Rudolf Fischers18 og Albrecht Friedrich Models19 Vorbericht.  Vom dem Leben und Schriften 
D. Johannis Gerhardi (1739),  innledning til hans utgave av Gerhards Heilige Betrachtungen.  
Dessuten finnes Carl Julius Böttchers populære biografi, Das Leben Dr. Joh. Gerhard’s 
(1858)20.  Foruten korte leksikonartikler bør Jörg Baurs kortbiografi om Johann Gerhard i 
Gestalten der Kirchengeschichte21 og hans artikkel Die Leuchte Thüringens nevnes. 

I et visst henseende representerer Johann Gerhard et unntak når det gjelder 
ortodoksiforskningen.  Siden Bengt Hägglunds grunnleggende undersøkelse av Die Heilige 
Schrift und ihre Deutung in die Theologie Johann Gerhards (1951)22 har en rekke 
undersøkelser av Gerhards teologi blitt publisert.  Svakheten ved denne ikke ubetydelige 
forskningen er at den ensidig har vært opptatt av Gerhards «dogmatisk-teoretiske Skrifter», 
først og fremst hans Loci theologici, ut fra den tanke at det ikke er noen sammenheng eller at 
det likefrem er motsetning mellom hans fagteologiske og hans fromhetsteologiske, 
oppbyggelige  skrifter, eller at det bare er i hans Loci theologici hans teologi foreligger i en 
objektiv fattbar form.23  Dette har i følge Johann Anselm Steiger heller bidratt til å 
opprettholde enn til å overvinne det gamle bildet av de ortodokse teologenes teologi som 
tilstivnet og livsfjern.24 

                                                                                                                                                         
15    Se spesielt Johann Anselm Steiger, Johann Gerhard (1582-1637).  Studien zu Theologie und Frömmigkeit 
des Kirchenvater der Lutherischen Orthodoxie,  Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1997, s. 17-27.  
[Siteres:  Steiger, Johann Gerhard (1582-1637)]  
16    Se foregående note og Johann Anselm Steiger, Der Kirchenvater des lutherischen Orthodoxie. Johann 
Gerhard (1582-1637) und ein Forschungsprojekt, i Kerygma und Dogma 43, (1997), s. 58-76,  s. 62. [Siteres: 
Steiger, Kirchenvater] 
17    Bibliographia Gerhardiana 1601 – 2002: Verzeichnis der Druchschriften Johann Gerhards (1582-1637) 
sowie ihrer Neuausgaben, Übersetzungen und Bearbeitungen, Hg. Johann Anselm Steiger und Peter Fiers, i 
Doctrina et pietas, Abteilung 1, Johann Gerhard-Arkiv, Bd 9, Stuttgart – Bad Cannstatt:  frommann – holzboog, 
2003.   
18    Erdmann Rudolf Fischer, Vita Johannis Gerhardi, Leipzig:  Johann Christoph Körner, 1723.  Denne 
foreliggger nå i engelsk oversettelse, Erdmann Rudolf Fischer, The life of John Gerhard which has been 
explained clairly and copiously from trustworthy records for the large part not yet priviously published and 
shared most kindly with him from the very well equipped library of his most serene highness, the Duke of Gotha, 
and directed to shed light on the ecclesiastical history of that age when he lived ... translated by Richard J. Dinda 
and Elmer Hohle, Malone, TX: Repristination Press, 2000. 
19    Albrecht Friedrich Model, Vorbericht.  Vom dem Leben und Schriften D. Johannis Gerhardi, i Johann 
Gerhard, Heilige Betrachtungen,  Wolfenbüttel:  Johann Christian Meißner, 1739. 
20    Carl J. Böttcher,  Das Leben Dr. Joh. Gerhard’s für christliche Leser insgemein erzählt, Leipzig/Dresden: 
Justus Neumann,1858. 
21   Jörg Baur, Johann Gerhard, s. 99-119.  Se også Baur,  Die Leuchte Thüringens, som tar for seg Gerhards liv 
fram til han tiltrer som professor i Jena. 
22    Bengt Hägglund Die Heilige Schrift und ihre Deutung in der Theologie Johann Gerhards.  Eine 
Untersuchung über das altlutherische Schriftverständnis, Lund: CWK Gleerup, 1951.  [Siteres:  Hägglund, Die 
Heilige Schrift]  For en oversikt over de viktigste bidragene til Gerhard-forskningen siden 1951, se Steiger, 
Johann Gerhard (1582-1637), s. 18-23, note 3-8 og s. 11-13. 
23    F. eks. Martin Honecker, Cura religionis magistratus Christiani.  Studien zum Kirchenrecht im Luthertum 
des 17. Jahrhunderts, insbesondere bei Johann Gerhard, i JusEcc 7, München, 1969,s. 15.  Betydelig mer kritisk 
er Albrecht og Otto Ritschl, se J. A. Steiger, Johann Gerhard, s. 20-22. 
24    Steiger, Johann Gerhard, s. 18-19.  Bengt Hägglunds arbeid representerer et unntak »als sie sich Mühe gipt, 
nicht nur die Aussagen Gerhards über die Hl. Schrift und deren Auslegung zu behandeln, sondern auch seine 
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Fra midten av 1990-årene har et bredt anlagt forskningsprosjekt under ledelse av Johann 
Anselm Steiger kommet i gang.  På programmet står kritiske utgaver og reprint av flere  av 
Gerhards fromhetsteologiske skrifter, en kommentert katalog over hans  bibliotek, en kritisk 
bibliografi over hele hans forfatterskap og forskningsarbeider på hans teologi.  Skriftserien  
Doctrina et Pietas zwischen Reformation und Aufklärung.  Texte und Untersuchungen er også 
etablert.  Den sikter ikke bare på Johann Gerhards gjerning og teologi, men på hele den 
angitte perioden og er ment å stimulere til forskning og bidra til å gjøre forskningsarbeider 
tilgjengelig.  I første avdeling i serien kalt Johann Gerhard-Arkiv er en rekke tekster og 
forskningsarbeider alt publisert,25 blant annet den omfattende bibliografien som alt er nevnt.26  
Johann Anselm Steiger - tidligere professor i praktisk teologi i Heidelberg med sterke 
dogmatiske og historiske interesser,  nå professor i kirkehistorie i Hamburg - har dessuten de 
siste ti årene sendt ut en lang rekke større og mindre arbeider relatert til ortodoksien og 
spesielt Johann Gerhard.  Flere av disse vil det bli referert til nedenfor.27 Med ikke bare solide 
men også profilerte bidrag til Gerhard-forskningen har Steiger utfordret de faglige miljøene 
med ettertrykk.  Forhåpentligvis vil det føre til en konstruktiv faglig debatt i tiden som ligger 
foran. 

Vi vil se nærmere på disse neglisjerte trekk ved  Gerhards fag- og fromhetsteologiske 
forfatterskap.  Men først vil vi berøre enkelte trekk ved hans biografi fram til han ble 
professor i teologi i Jena som sikkert har hatt atskillig betydning for hans liv og teologiske 
utvikling.  
 
3 Biografisk skisse28 
Johann Gerhrd ble 17. oktober 1582 født inn i en fornem og velstående familie i den frie 
riksbyen Quedlinburg i Thüringen i Sachsen.  Hans far var «Ratskämmerer» [??] og 
”skattemester” i byen.  Hans mor var datter av borgermesteren i Halberstadt.  Dette sparte han 
imidlertid ikke for alvorlige livskriser.  Allerede i mors liv fryktet man at han var blitt alvorlig 
skadet av en gjenstand som hans far i affekt kastet etter en uvillig dreng, men som i stedet 
traff hans mor.  Heldigvis ble gutten født frisk og velskapt.29  Den unge Johann Gerhard 
karakteriseres som høyt begavet, sensitiv og legemlig svak, men meget flittig og disiplinert i 
sitt arbeid.30  Sin grunnutdanning fikk Gerhard ved gymnaset i hjembyen.  Men på grunn av 
pesten som herjet i  Quedlinburg ble den avsluttet i Halberstadt i 1599.  Samme år begynte 
han sine studier ved universitetet i Wittenberg. 

Men før dette hadde 15-åringen gjennomgått en lengre, alvorlig krise.  Selv beskriver 
han den slik: 

 
I mitt 15. år kom jeg inn i tung anfektelse og alvorlig sykdom, som tæring og ”Wassersucht”.  I et helt år 
sa jeg ikke mer til folk enn ja og nei.  Jeg sov lite, spiste lite, gråt stadig, ba uavbrudt dag og natt;  ved 
utgangen av dette året ble jeg løst ut ved Guds nåde.31 

 

                                                                                                                                                         
konkrete Schriftauslegung in Kommentaren u.a. Werken in den Blick zu nehmen.» (Steiger, Johann Gerhard, s. 
18, note 18).  
25    Biografiske opplysninger i Litteratur. Kilder.   
26    Se note 17. 
27    Oversikt over viktige arbeider av Steiger, se Litteratur. Sekundærlitteratur. 
28    For det følgende se Baur, Johann Gerhard,  s. 99-199;  Baur, Die Leuchte Thüringens, s.  335-356;  J. A. 
Steiger, Der Kirchenvater des lutherischen Orthodoxie. Johann Gerhard (1582-1637) und ein Forschungsprojekt, 
i Kerygma und Dogma 43, (1997), s, 58-61.  Martin Honecher,  Johann Gerhard, i TRE , Bd. 12,  448-453. 
29    Baur,  Die Leuchte Thüringens, s. 337-338,  mener å se en etterklang av dette i Gerhards behandling av ”den 
nye lydighet” i den etiske delen av Scola pietatis.  Om dette verket se nedenfor. 
30    Baur, Johann Gerhard, s. 99-100 og 103-104. 
31    Fischer, Vita Gerhardi, s. 13, note q, sitert etter Baur, Johann Gerhard, s. 101. 
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Johann Arndt som 1590-1599 var prest i Quedlinburg sto ved hans side som sjelesørger og 
hjalp ham ut av krisen som er blitt betegnet som en alvorlig pupertetskrise.  Det var nok også 
Arndt som beveget ham til å avgi et løfte om å vie seg til ”den hellige lære.”32  Senere fulgte 
Arndt Gerhard med sine brev som veileder og venn og hadde varig om enn avtagende 
betydning for hans kristelige grunnsyn. 
 Under grunnstudiet ved artistfakultetet i Wittenberg møtte Gerhard sikkert den nye 
filosofiske hovedstrømningen i tiden,  nyaristotelismen og dens grunndisipliner metafysikk og 
ontologi.  Banebryter for denne filosofien ved lutherske universiteter var først og fremst 
Cornelius Martini (1568-1621) i Helmstedt, men også Jakob Martini (1570-1649) som 
underviste i Wittenberg, bidrog vesentlig.33  For å møte det nye i tiden innen filosofi og 
vitenskapsteori var Gerhard derfor kommet til rette sted.  Etter grunnstudiet gikk Gerhard i 
1601 til det medisinske, ikke til det teologiske fakultetet.34  Det kan være grunn til å anta at 
det ikke bare var egen dragning, men at ikke minst hans nære og mektige slektning Andreas 
Rauchbar, som var visekansler i Sachsen, og kanskje også hans egen mor,  som påvirket ham i 
dette valget.  I alle fall – etter Rauchbars død høsten 1602 brøt Gerhard av medisinstudiet og 
tok den endelige avgjørelsen: ”Jeg må oppfylle mitt løfte.”  Fra nå av vendte Gerhard seg for 
alvor mot teologien.  Tidlig på året 1603 flyttet Gerhard over til Jena for å studere teologi der.  
Hva som foranlediget denne overflytningen, er uklart.35 
 Men først stod videre studier i filosofi på programmet.  Alt 2. juni 1603 tok han 
magistergraden i filosofi og tre dager senere tilbød han som magister undervisning i dette 
faget.  Johann Gerhard var den første som holdt forelesninger over den nyaristoteliske 
metafysikk ved universitetet i Jena.  Dette viser at han - med all respekt for Johann Arndt, 
som  var ytterst kritisk til all aristotelisk filosofi og ikke minst den nye moteretningen36 - ikke 
lot seg bestemme av ham.  Sine teologiske studier førte Gerhard videre på egen hånd som 
fordypet skriftstudium og omfattende arbeid med kirkefedrenes skrifter forent med - etter råd 
fra Johann Arndt – bønn, skriftmeditasjon og åndelige øvelser.37  Mer overraskende er det at 
den unge studenten som var så vidt fylt 21 år og ikke hadde fullført noe teologisk studium, 
fikk oppgaven som vikar da professor i teologi Georg Mylius i oktober 1603 flyttet over til 
Wittenberg.38  Man hadde nok merket seg den unge mannens flid, dyktighet og lærdom. 
 24. desember 1603 ble Gerhard på nytt alvorlig syk.  Hva slags sykdom det var, dens 
karakter og hvor alvorlig den egentlig var, er ikke kjent.39  29. desember følte Gerhard seg i 
alle fall døden nær.   Samme dag skrev han sitt testamente med en personlig trosbekjennelse 
som den klart viktigste delen.40  I denne tiden forfattet han også tjue meditasjonstekster.   
Begge tekstene er meget interessante og gir et sterkt bilde av den unge enda ikke ferdig 
utdannede teologens personlige fromhet og teologi.  Begge tekstene ble først og fremst skrev 
ned til egen trøst og forvissning i troen.  De tjue meditasjonene utgjør den håndskrevne 
                                                 
32    For det følgende Baur,  Die Leuchte Thüringens, s. 339-340 og Baur, Johann Gerhard, s.  101- 102. 
33    Hägglund, Die Heilige Schrift, s. 9-16. 
34    Baur,  Die Leuchte Thüringens, s. 339; Baur, Johann Gerhard, s.  101-102.   
35    Jörg Baur undres på om valget av medisinstudiet framfor teologi kunne ha noe å gjøre med undervisningen 
til teologiprofessorene Leonard  Hutter (1563-1616) og  Salomon Gesner (1559-1605) å gjøre. (Baur, Johann 
Gerhard, s.  101)   I tilfelle – var det  (noe av) grunnen til at han forlot Wittenberg når han tok fatt på 
teologistudiet? Uten dokumentasjon eller andre konkrete holdepunkter, blir dette bare antakelser. 
36    Hoaas, Johann Arndt, s. 13 og 15-16. 
37    Johannes Kunze, Gerhard, Johann, i RE³ Bd. 6, 1899, s. 555; Baur, Johann Gerhard, s. 102. 
38    Baur, Die Leuchte Thüringens,  s. 340. 
39    Heller ikke E. R. Fischer ser ut til å kjenne til noen opplysninger om sykdommen. 
40    For en kritisk utgave av Gerhards testamente med innledning og kommentar,  se Johann Anselm Steiger, Das 
Testament und Glaubensbekenntnis des todkranken 21-jährigen Johann Gerhard (1603).  Kritische Edition und 
Kommentat,  i Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 159-227.  I det følgende  refereres det til disse 
dokumentene som Testament eller Glaubensbekenntnis.  En tidligere og i alt vesentlig lik utgave av dette 
arbeidet med samme tittel finnes i Arkiv für Reformationsgeschichte 87, 1997, s. 201-253. 



Budskap 2004 FMH 134 

”urformen” til en av de mest leste oppbyggelsesbøker de par følgende århundrene.  Vi 
kommer tilbake til disse tekstene nedenfor. 
 Etter ett år og tre måneder i Jena fortsatte Gerhard sine studier i Marburg hos Johannes 
Winckelmann og spesielt hos Balthasar Mentzer.41  Ingen av hans lærere kom til å bety mer 
for ham enn Mentzer,  den eneste som med rimelighet kan kalles hans lærer.  Til Mentzer fikk 
Gerhard også et nært personlig forhold, noe deres senere korrespondanse viser.  Blant annet 
fulgte Gerhard våren 1605 Mentzer på en lengre reise hvor de besøkte teologiske og kirkelige 
sentra i det sydvestlige Tyskland (Stuttgart, Tübingen, Straßburg, Speyer).  Mentzer var en 
skarpsindig tenker, en mester i klar og gjennomsiktig argumentasjon.  Her ble Gerhard 
metodisk skolert.  Blant annet ble han ført inn i en teologisk gjennomtenkt lære om Den 
hellige skrift som det erkjennelsesteoretiske prinsipp for en evangelisk  teologi.  Dette er et 
punkt som ble sentralt i Gerhards dogmatiske teologi. 
 Oppholdet i Marburg ble ufrivillig avbrutt etter knapt femten måneder på en  måte som 
nok gjorde den unge teologen en viktig erfaring rikere:42   Den tvangskalviniseringen av 
territoriet som landgreve Moritz av Hessen-Kassel iverksatte i 1605, førte blant annet til at en 
folkelig motstand ble slått ned med militær makt.  Teologiprofessorene ved det lutherske 
universitetet i Marburg måtte forlate landet.  De etablerte seg med en ny institusjon ikke langt 
borte, i Gießen i Hessen-Darmstadt.  Selv dro Gerhard tilbake til Jena hvor han i vel ett år 
både underviste og studerte. Her ble han også i 1606 tildelt den teologiske doktorgrad. 

Johann Gerhard ønsket helst å kunne fortsette sitt teologisk arbeid i 
universitetssammenheng.  Men omstendighetene ledet ham inn på en annen vei.  På grunn av 
uvilje hos professor Peter Piscator - kanskje også mistro på grunn av hans nære forhold til 
Johann Arndt – så ikke Gerhard noen framtid for seg i Jena.43  Etter noe nøling tok han 
senhøstes 1606 imot kallet fra hertug Johann Casimir av Coburg om å bli sokneprest og 
superintendent i Heldburg i det sydlige Thüringen.  Bare tjuefire år gammel tiltrådte Gerhard 
denne stillingen ved nyttår 1607.  I ti år – det siste som generalsuperintendent i Coburg - 
virket Gerhard i dette overveiende praktisk-kirkelige embete med forkynnelse, sjelesorg, 
undervisning og omfattende visitasjoner.   

Men Gerhards teologiske interesse fornektet seg ikke.  I tillegg til flere 
fromhetsteologiske skrifter og prekensamlinger, startet han i Heldburg sitt største prosjekt: 
Loci theologici (1610-22), en omfattende og grunnlærd luthersk dogmatikk i ni store bind.44  
De fire første bindene kom ut i Heldburg-tiden.    

Nå ble Gerhard for alvor lagt merke til i de teologiske miljøene.  Men hertug Johann 
Casimir holdt fast på sin kirkelige ”paradehest.”  Først etter sterkt press fra den fremste 
lutherske fyrste i Tyskland, kurfyrst Johann Georg I av Sachsen, ga Johann Casimir i mai 
1616 slipp på Gerhard og lot ham gå til Jena som teologisk professor.  Han var da alt blitt kalt 
til Jena to ganger og en gang til Wittenberg.  Tross kall til tjuefire prestisjerike stillinger – 
blant andre universitetene i København og Uppsala - ble Gerhard i Jena til sin død i 1637.  En 
hovedgrunn til at han ble der var det gode forhold til og samarbeid med de to kollegaene 
Johann Major og Johann Himmel – ofte omtalt som den johanneliske trias i Jena. 
 I 1608 giftet Johann Gerhard seg med den fjortenårige - etter datidens syn giftemodne - 
Barbra Neumeier i håp om ”trøst i sin ensomhet … og hjelp med det økonomiske.”45  Men 
håpet om ”et rolig, fruktbart og vedvarende ekteskap” ble ham ikke forunt.  Deres første sønn 
ble født 24. Des. 1610, men døde bare atten dager gammel 10. jan. det følgende år.  Og alt 30. 
mai 1611 fulgte den unge moren sin førstefødte i graven.  Det var et tungt slag for den unge 

                                                 
41    Baur, Die Leuchte Thüringens, s. 341-342.  
42    Baur, Die Leuchte Thüringens, s. 341. 
43    Baur, Die Leuchte Thüringens, s. 342-343. 
44    For bibliografiske data, se Litteratur. Kilder. 
45    Baur, Johann Gerhard, s. 107; 
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presten som nå også ble en ensom prest.  Fire år senere giftet Gerhard seg på nytt med Maria 
Mattenberg.  Hun overlevde sin mann med 23 år.  Av de ti barn de fikk sammen døde fire i 
tidlige barneår.  Slik måtte Gerhard foruten sin første kone følge fem av sine elleve barn til 
graven.   
 I tiden før sin første kones død fullførte Gerhard boken Enchiridion consolatorium 
(1611). 46  Den tyske utgaven som ble utgitt samme år, har den talende tittel Handbüchlein / 
Zu Trost gestellt denen / so mit dem Tode ringen / vnd in Anfechtung des Todes Zuspruchs 
vnd gottseliges Zuredens von Nöthen haben (1611).  Gerhard skrev boken i første omgang for 
privat bruk, som trøst og sjelesorg for seg selv.47  Men han kunne ikke holde denne trøsten for 
seg selv, som han før boken kom ut, skriver han til en prestekollega som også hadde mistet 
sin lille sønn nylig.48  
  
4 Oversikt over de viktigste av Gerhards skrifter 
I sine skrifter har Johann Gerhard etterlatt seg et meget omfattende materiale. Den i 2003 
utgitte Bibliographia Gerhardiana 1601 – 2002 gir et klart bilde av hvor omfattende hans 
forfatterskap faktisk var og hvor stor utbredelse en del av hans skrifter fikk.  Vi gir her en 
oversikt over de viktigste av Gerhards verker anført med vanlige korttitler49, men med fulle 
bibliografiske opplysninger i notene og i litteraturlisten.  

  
Dogmatiske  verker og andre faglige skrifter: 
Loci teologici, 9 bind, 1610-1622.50 
Bellarminus Orthodoxias Testis, 1629-1630.51 
Confessio Catholica, 1634-1637.52 
Methodus studii theologici, 1620.53  
Patrologia, 1653.54  
 
                                                 
46    Johann Gerhard, Enchiridion consolatorium (1611):  Lateinisch-deutsch.  Kritisch herausgegeben, 
kommentiert und mit einem Nachwort versehen,  Matthias Richter (Hg.), i Doctrina et pietas (Hg.) Johann 
Anselm Steiger, Abteilung I Johann Gerhard-Arkiv  Bd. 5, Stuttgart- Bad Cannstatt:  frommann-holzboog, 2000.  
[Siteres: Gerhard,  Handbüchlein].  Teilbind 1 og 2 inneholder henholdsvis den latinske og den tyske teksten.  
Det meget interessante og instruktive Nachwort (s. 281-376) av Matthias Richter i delbind 2  inneholder kapitlet 
Zur Geschichte der ”Ars moriendi” und Trostlitertatur.  For det følgende, se hele avsnittet ”Zur Entstehung von 
Gerhards ’Enchiridion’”, s. 355-360, her s. 357-359. 
47    Gerhard, Handbüchlein, s. 357.   
48    Gerhard, Handbüchlein, s. 358-359. 
49    Vi følger her (i de fleste tilfellene) korttitlene [Einheitssachtitel] i Bibliographia Gerhardiana.  For 
bibliografiske data til denne bibliografien, se Litteratur. Kilder. 
50    Locorum theologicorum Cum Pro Adstruenda Veritate, Tum Pro Destruenda quorumvis contradicentium 
falsitate per Theses nevrose, solide & copiose explicatorum  ...  Auctore Johanne Gerhardo ... Jena : Tobias 
Steinmann, 1610-22. [Siteres: Gerhard, Loci teologici] I den  nye, utvidede og bearbeidet utgaven av bind 1, som 
kom i 1625, finner vi Gerhards lære om Den Hellige Skrift i den endelige form.  Skriftet har tittelen Exegesis 
sive Uberior Explicatio Articolorum De Spriptura Sacra, De Deo et De persona Christi in Tomo primo Locorum 
Theologicorum concisius pertractorum ... Johannis Gerhardi ... , Jena: Tobias Steinmann, 1625. 
51    Johann Gerhard,  Disputationum Theologicarum, in quibus Dogmata Papalia Juxta Seriem Bellarmini 
Оρθοδοξιας Testis producitur, hoc est, Catolica et Evangelica veritas in praecipuis quibusdam articulis cum 
Romano-Catholicis Ecclesiae nostra controversis ex ipsomet Bellarmino asseritur, ... , Jena: Tobias Steinmann, 
1629-30. 
52    Johann Gerhard, Confessionis Catholicae, in qua Doctrina Catholica Et Evangelica, Quam Ecclesiae 
Augustanae Confessioni addictae profitentur, ex Romano-Catholicorum Scriptorum suffragiis confirmatur, ... Bd 
1-2, Jena:  Ernst Steinmann, 1634-1637 [Bd 2 med 3 delbind] 
53    Johann Gerhard, Methodus studii theologici Publicis praelectionis in Academia Jenensi Anno 1617, exposita 
... Jena: Tobias Steinmann, 1620. 
54    Patrologia , sive De Primitivae Ecclesiae Christianae Doctorum Vita ac Lucubrationibus ... , Jena:  Georg 
Sengenwald, 1653.  Dette er den første protestantiske patrologi som er blitt utgitt. 
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Eksegese/bibelfortolkning: 
Gerhard har etterlatt seg en lang rekke kommentarer til bibelske skrifter.  De fleste ble utgitt 
posthum av hans sønn Johann Ernst Gerhard.  Et verk bør nevnes spesielt: 
Harmonia evangelcia,  Martin Chemnitz,  Policarp Leyser,  Johann Gerhard,  

1626-1627.55 
Fromhetsteologi: andakt- og meditasjonsbøker, prekensamlinger o.l.: 56 
På dette området var Johann Gerhard særlig produktiv.  De viktigste skriftene var: 
Meditationes Sacrae,  1603/1604.57 
Meditationes sacrae, 1606/1607 (latinsk og tysk utgave,  2000).58 
De Vita Jesu Christi, 1609.59  
Postilla Enchiridion consolatorium 1611 (latinsk og tysk)60 
Erklährung der Historien des Leidens vnnd Sterbens vnsren Herrn Christi Jesu, 1611.61 
Postilla: Das ist / Erklährung Sontäglichen vnd fürnehmsten Fest=Evangelien, 1613.62 
Exercitium pietatis quotidianum quadripartium (1612, latinsk og tysk bønne- og 

meditasjonsbok)63 
Schola pietatis, 1622-1623 (tysk, 5 bøker).64  
Postilla Salomonaea (preker over Høysangen til alle årets søndager), 1631.65 
 
5 Johann Gerhards fromhetsteologi 
I dette som er hovedkapitlet, vil vi se nærmere på tre fire av Gerhards skrifter.  Først vil vi se 
på ungdomsskriftene  ”Testament ” (1603) og oppbyggelsesskriftet Meditationes sacra 
                                                 
55    Johann Gerhard,  Harmoniam Historiae Evangelicae De passione, Crucifixione, Morte Et Sepultura Christi 
Salvatoris Nostri, Ex Quatuor Evangelistis contextam Commentarius Conscriptus ... i:  Martin Chemnitz,  
Policarp Leyser,  Johann Gerhard,  Harmonia evangelia, ... , Frankfurt am M.: Johannes Jakob Porß,  1622.   
56    En lang rekke kausal- og leilighetsprekener foreligger som enkelttrykk.  Johann Gerhard-Arkiv innkluderer 
som bind 10 Sämtliche Leichpredikten (2001) som har større interesse for Gerhard-forskningen enn for den 
alminnelige leser.  Inkludert i denne utgaven er også likpreken  som hans venn og kollega Johann Major holdt 
ved Gerhard begravelse. 
57    Dette er en kritisk og kommentert  utgave av den tidligere upublisert autograf utgitt av J. A. Steiger i 1998.  
For full tittel se Litteratur, Kilder.  Mer utførlige opplysninger om dette skriftet og det følgende Meditationes 
sacrae, 1606/1607 og deres tilblivelse finnes i Steiger, Nachwort MS 1606, s. 635-656. 
58    Se Litteratur, Kilder og Steiger, Nachwort MS 1606, s. 635-656 om dets tilblivelse. 
59    De Vita Jesu Christi, Homiliis vigintiquinque illustrata, Meditationes Sacrae Das is / Erklärung etlicher 
schöner Sprüch und Historien/ Göttlicher Schrift Von dem Leben Jesu Christi Gestellet durch Johann Gerhardi ... 
Frankfurt a. M.: Zacharias Paltenius, 1609. 
60    Se note 47 og Litteratur, Kilder. 
61    Johann Gerhard,  Erklährung der Historien des Leidens unnd Sterbens vnsren Herrn Christi Jesu nach er vier 
Evangelisten/ Also angestellet/ daßwir dadurch zur Erkentnis der Liebe Chrisri erwecket werden/ unnd am 
innerlichen Menschen seliglich zunehmen mögen ... , Jena:  Tobias Steinmann, 1611.   Ny kritisk utgave 
foreligger i serien Doctrina et Pietas, se Litteratur, Kilder. 
62    Johann Gerhard, Postilla:  Das ist / Erklährung Sontäglichen vnd fürnehmsten Fest=Evangelien / uber das 
gantze Jahr /. 1-3 ... Jena:  Tobias Steinmann,  1613. 
63    Johann Gerhard,  Exercitio Pietatis Quotidianum Quadripartium.  Pecatorum confessiones, gratiarum 
actiones, precationes & observationes complectens, Complectum opera & studio, Johannis Gerhardi  ... Coburg: 
Justus Hauck, 1612. Tysk utgave samme år, se Litteratur,  Kilder.  Skriftet er utgitt på norsk to ganger.  Johann 
Gerhard,  Daglig Gudfryktighets Øvelse, oversat fra latinen af Chr. Thistedahl, Christania:  Lutherstiftelsens 
Boghandel, 1913;  og Johann Gerhard,  Daglig øvelse i gudsfrykt, Aalesund, 1865. 
64    Johann Gerhard, Schola Pietatis, Das ist/ Christliche und heilsame Unterrichtung / was für Ursachen einen 
jeden wahren Christen zur Gottseligkeit bewegen sollen / auch welcher gestalt er sich an derselben üben sol ... 
Bd I-V, Jena: Tobias Steinmann, 1622-23.  I denne artikkelen er brukt utgave fra Wolfgang Moritz Endter,  
Nürnberg, 1719.  [Siteres: Gerhard, Schola Pietatis] 
65    Johann Gerhard, Postilla Salomonaea, Das ist/ Erklärung etlicher Sprüche aus den Hohenlied Salomonis 
auff die Sontägliche und vornembste FestEvangelia durchs gantze Jahr gerichtet/ und in der Kirchen St. 
Michaelis bey der Universitet Jehna in den ordentlichen Freytagspredikten der Gemeine Gottes fürgetragen von 
Johanne Gerhard, Bd. I1-2, Jena: Tobias Steinmann, 1631. 
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(1603/4 (Urfassung) og1606) som ble til som forberedelse til å dø.  I tilknytning til disse vil vi 
også berøre Exercitium pietatis quotidianum quadripartium (1612) fra Heldberg-tiden.  
Deretter vil vi se på det store verket Schola pietatis (1622-23), som ble til like etter at Gerhard 
hadde fullført sin store dogmatiske verk Loci teologici.  Tross den latinske tittelen er Schola 
pietatis skrevet på tysk.  Vi vil etter hvert gi en presentasjon av de enkelte skriftene.  Men for 
at en skal få et visst inntrykk både av deres form og innhold vil, vi ta med noen kortere og 
lengre utdrag som kan illustrere karakteristiske trekk ved den teologi og fromhet som disse 
skriftene representerer.  I tilknytning til behandlingen av Schola pietatis vil vi gi en mer 
samlet innføring i Gerhards tanker om fromhet (pietas) teologisk og praktisk. 
 
6 Johann Gerhards Testament (1603) 
Gerhards testamente er nå tilgjengelig i kritisk utgave av J. A. Steiger med innledning og en 
ganske utførlig kommentar.66 Tidligere utgaver av Testament finnes i E. R. Fischer Vita 
Johannis Gerhardi og i Carl Julius Böttchers utgave av Meditationes sacrae.67  Sistnevnte er 
ikke egnet som kilde for forskning, noe den heller ikke var ment som, men tok sikte på en 
bredere krets av lesere.  Også en norsk utgave av Meditationes Sacrae ved Reidar Øverli 
inkluderer Gerhards Trosbekjennelse fra hans Testament.68 
 I vår sammenheng er Testament (1603) først og fremst interessant fordi det gir oss et 
godt bilde av den personlige fromhet og trosoverbevisning som preget en ung teolog som om 
ikke lenge skulle stå fram som respektert teolog og forfatter av en av de mest leste 
oppbyggelsesbøker ikke bare i luthersk, men i europeisk sammenheng.  Inn for døden og 
dommen bekrefter den unge studenten skissemessig som ”en loci-dogmatikk in nuce – i 
katekismeaktig knapphet og pregnans”69 sin teologiske overbevisning i en dypt personlig 
form. 
 Gerhards Testament er et håndskrevet manuskript.  Det omfatter seks ark skrevet på 
begge sider med til sammen 306 linjer og består av følgende deler:   
 

1. Innledning [1-22] åpner i den treenige Guds navn.   
2. En lengre bønn [23-72] med takkebønn, botsbønn og bønn om tilgivelse.   
3. Trosbekjennelse [73-179], den lengste delen  
4. avsluttes med en kort bønn [179-191].  
5. Tillegg til trosbekjennelsen [191-217], en som var uteblitt, avslutter den åndelige delen.   
6. Så følger takk til familie og nærstående (lærere, patroner og medstudenter) og bestemmelser om 

eiendeler og andre ytre forhold [218-297].   
7. Underskriften innledes med et ønske til Gud om å bli holdt oppe i sann erkjennelse, påkallelse og 

bekjennelse av Guds kjære Sønn Jesus Kristus [298-306].   
 

I det følgende vil vi se nærmere på vesentlige trekk ved Gerhards trosbekjennelse og 
bønnene som omslutter den.  Men vi vil ikke unnlate å påpeke at såvel innledningen som 
bestemmelsene om eiendeler o.l. er preget av  samme hengivne og fromme form som den 
åndelige del av testamentet.   

Analyse av trosbekjennelsen, som favner fra treenighetslære, kristologi og skapelse til 
den evige glede hos Gud,  viser at visse punkter vies relativ stor plass, mens andre berøres 
ganske kort.  Og de han dveler ved, er dels spørsmål av særlig eksistensiell betydning for tro 
og liv, dels lærepunkter det var strid om og som satte skille både mellom kirker og 
enkeltkristne.  Temaområdet: mennesket som en fallen synder over frelsestilegnelsen (lov og 

                                                 
66    Se note 40. 
67    Carl Julius Böttcher, Meditationes sacrae oder Heilige Betrachtungen Johann Gerhard’s ... ,  Leipzig und 
Dresden:  Justus Naumann, 1858.    
68    Reidar Øverli (utg.), Johann Gerhards Hellige Betraktninger, Svanviken,  Finnmark, 1974, s. 9-12..  
69    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 160-161. 
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evangelium, sakramentene, boten, rettferdiggjørelsen) og den nye lydighet utgjør mer enn 
halvparten av bekjennelsen.  Sakramentlæren og predestinasjonen bekjennes utførlig.  
Kontroversielle lærepunkter som kristologi og nattverden, som i gammelluthersk teologi 
henger nært sammen, er særlig presist formulert.  Vi tar nå en gjennomgang med vekt på de 
viktigste punkter i bekjennelsen og bønnene. 

 
Fra første begynnelse gjør Gerhard grunnlaget for bekjennelsen klar: 
[I min trosbekjennelse] holder jeg meg til Den H(ellige) Guddommelige Skrift som jeg alene ... erkjenner 
som Guds sanne ord.  Denne guddommelige Skrift – fordi den fullkomment og forståelig lærer og viser 
[oss] det vi må tro og gjøre ...  – tror jeg av hjerte og bekjenner med munnen [Rom 10, 9] at den er 
rettesnor og norm for all guddommelig lære og kristelig gjerning.70  

 
Det Gerhard her klart og tydelig bekjenner seg til som basis for alle punktene som følger, er 
Konkordieformelens lære om Den Hellige Skrift slik den kommer til uttrykk i innledningen 
Von dem summarischen Begriff, Regel und Richtsnur ...71 
 Med referanse til ”denne Guddommelige H(ellige) Skrift” nevnes treenighetslæren i 
all korthet før han går til kristologien hvor han bekjenner seg til læren om Kristi to naturer i 
personens enhet og communicatio idiomatum i samsvar med den chalkedonensiske 
definisjon72 i Johannes Damascenus’ utforming73, samt Luther, Chemnitz og 
Konkordieformelen art. VIII.74  Læren om communicatio idiomatum spiller i det hele en 
viktig rolle i Gerhards teologi.75 
 Også i sekvensen om mennesket skapt i Guds bilde og syndefallet med dets følger 
ligger Gerhard nært opp til Konkordieformelen.76  Her bekjenner Gerhard sin tro som følger: 
 

Jeg tror også at det første mennesket, riktig nok fra først av skapt til Guds bilde [ebenbilde], men frivillig, 
tilskyndet av djevelen har det falt fra Gud, Skaperen, nå er skadet i de naturlige kreftene og berøvet ”det 
fritt gitte ” [spoliatus gratuitis, dvs ”den opprinnelige rettferdighet”77];  fra dette er synden kommet inn i 
verden ... 78 

 
Arvesyndens nærmeste konsekvens: læren om den frie (trellbundne) vilje går Gerhard noe 
overraskende ikke nærmere  inn på, men går direkte over til hvordan mennesket kan komme 
tilbake til Gud fra den fortvilte situasjon det var kommet i gjennom syndefallet.  I en lengre 
del tar Gerhard opp lov og evangelium, sakramentene, boten, rettferdiggjørelsen og den nye 
lydighet.  Dette er den samme struktur som han senere la til grunn i Loci theologici, bare med 
den forskjellen at der kommer sakramentene mellom rettferdiggjørelsen av tro og 
helliggjørelsen, her omtalt som den nye lydighet.  Sammen med læren om Den Hellige Skrift 
og kristologien og forsoningen er dette selve grunnpunktene i Gerhards teologi.  Med direkte 
tilknytning til sitatet ovenfor bekjenner han sin tro som følger: 
 

                                                 
70    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 166. 
71    Konkordieboken  (utg. J. O. Mæland), Oslo: Lunde Forlag, 1985, s. 388 og 423.  
72    For den aktuelle teksten i definisjonen fra Chalkedon, se f. eks.  Henry Bettenson, Documents of the 
Christian Church, 2nd ed, London: Oxford University Press, 1963, s. 73. 
73    For nærmere forklaring, se Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s.  189-191. 
74    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 166-167.  I Konkordieformelen er læren om communicatio 
idiomatum skissert i art. VIII, Om Kristi person. 
75    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), Brautmystik und communicatio idiomatum, s. 94-123. 
76    Konkordieboken, FC SD I, s. 427-437. 
77    ”Gratuitus” må ut fra nærheten til Konkordieformelen forstås om friheten ”i åndelige saker”  pga ”den 
opprinnelige rettferdigheten” som var ”fritt” gitt i og med at mennesket skapt ”godt”. (FC SD II.) 
78    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 167; jf. s. 194-195. 
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...  [synden] avslører [offenbaret] Gud ved sin lov  ( ... lovens viktigste men ikke eneste bruk ...), men ved 
evangeliet trøster han de botferdige, nedbrutte hjerter og tilbyr dem sin nåde og Kristi velgjerninger, og 
ved de H(ellige) sakramentene besegler [versiegelt] han [nådetilsagnene] ...79 

 
Her ser vi hvordan Gerhard – på typisk reformatorisk vis – knytter lov og evangelium 
sammen med boten.  Og sakramentene er evangelium, nådemidler, eller som Gerhard sier 
”frelsesbringende” [heilswertige] midler som Gud gir sin nåde gjennom.  Vi kommer tilbake 
til sakramentene nedenfor.  For her er Gerhard mer spesifikk og presis enn ellers.  Dette 
gjelder spesielt nattverden.  
 Boten hører hos Gerhard som hos Luther både sammen med dåpen og med Ordet som 
lov og evangelium, og består av anger og tro (CA 12).80   Om frelsestilegnelsen tenker 
Gerhard slik: 
 

Guds tilsagn [om nåde i evangeliet – beseglet i dåpen] står fast ... (om vi gjennom synd har brutt 
dåpspakten og falt fra Gud) ... skal vi ikke [for å komme tilbake] la oss døpe på nytt.  Men til det er det 
gitt oss et annet middel, nemlig boten.  Selv om den nok ikke egentlig kan regnes som et sakrament, har 
den en slik kraft at den kan forsone oss med Gud.  [Det skjer] riktignok ikke fordi vår anger er verdig 
eller fullkommen, men fordi med og i enhver sann og sunn [heilsamen] bot, er troen samtidig med, den 
som griper Kristi fortjeneste og gjør ham til vår egen.  For jeg tror av hjerte og bekjenner med munnen 
[Rom 19,9f] at vi helt uten [allein ohn] vår fortjeneste ved troen på Kristus blir rettferdige.  Og da ikke 
som om troen i seg selv skulle være et slikt verdig, hellig verk som kan fortjene Guds nåde og det evige 
liv.  Men fordi alene troen er det frelsesbringende [heillwertiges] middel som vi kan gripe og tilegne oss 
Guds nåde og Kristi fortjeneste med.81   

 
Gerhards trosbekjennelse er som skåret ut av den reformatoriske og konkordistiske teologi og 
Luthers egen språkform.  Verken angeren eller troen har verdi i seg selv, som sjelelige 
funksjoner, bare som ”midler” som lar oss gripe Kristi fortjeneste når Gud ved Ordet og 
Ånden griper oss.  De reformatoriske sola’s i frelsestilegnelsen er skarpt formulert: ”alene 
uten vår fortjeneste ved troen ...”   

I samsvar med CA 6 og Luther i De schmalkaldiske artikler III, XIII bekjenner Gerhard 
at ”den nye lydighet” nærmest organisk springer ut av den rettferdiggjørende tro som dens 
nødvendige frukt. 

 
Ut av en slik tro springer rette og gudvelbehagelige gjerninger – alt etter det kall og den stand den enkelte 
står i  ... Og i disse [stender] kan enhver tjene Gud og være til behag [for ham] ...  og den enkelte må ikke 
dikte opp sin egen spesielle gudstjeneste [dvs selvvalgte gjerninger som en vil tjene Gud med] ... For Gud 
forkaster av hjerte ... slike frambringelser av våret eget hjerte og selvvalgt gudsdyrkelse [adinventiones 
nostrj vndt εθελοθρησκείας].82 

 
I samsvar med Luthers kallsetikk realiseres troens nye liv eller helliggjørelsen ikke ved å dra 
seg tilbake fra verden, men ” på den plass i livet som en har fått i samsvar med budet om 
nestekjærlighet.”83  
 Sammen med kristologien er sakramentene og predestinasjonen de lærepunkter hvor 
fronten mot reformert teologi klarest ble markert i den etterreformatoriske lutherske teologi.  
Slik også i Gerhards trosbekjennelse.  Han avgrenser seg tydelig ikke bare mot Zwingli og 
Calvin, men også – for nattverdens vedkommende - mot Melanchthon, og følger tydelig 
Luther og Konkordieformelen.  Som f. eks Martin Chemnitz i en rekke Corpus doctrinae for 

                                                 
79    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 167. 
80    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 201-202. 
81    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 168. 
82    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 168-169 og s. 204-206. 
83    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 204-205. 
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hertugdømmer og i sin Loci theologici84 taler Gerhard først om sakramentene generelt, 
deretter nattverden og dåpen.  Om sakramentene generelt heter det: 
 

Den nye pakts [Testaments] H(ellige) sakramenter holder jeg for og tror at er tegn som ikke bare betegner 
[signa non solum significantia], men som også deler ut [det som det betegner] til de som gjør bruk av 
[dem] i tro [fide utentibus exhibitiva].85   

 
Her uttrykkes den grunnleggende lutherske overbevisning at Gud gir sin nåde gjennom ytre 
midler som er virkekraftige [heillwertig/efficacia].  Sakramentets tegn er ikke bare et ytre 
symbol, men er et virkekraftig tegn som gir eller deler ut [exhibere] det som det betegner.  
Som for Luther og Chemnitz er troen avgjørende,  ikke for sakramentets vesen, men for dets 
rette bruk, dvs.  for at det skal bli til gagn.86  Formuleringen fide utentibus exhibitiva  kan nok 
isolert betraktet lett forstås á la Calvin og Bucer slik at ”gaven” deles ut bare til de som tror, 
mens de andre bare får det ytre tegnet.  Men det Gerhard umiddelbart fortsetter med å si ”mer 
tydelig” om nattverden, utelukker uttrykkelig en slik forståelse.  Her heter det: 
 

Tydligere uttrykt tror jeg spesielt at i den h(ellige) nattverd blir Kristi sanne legeme og blod gitt ut og 
distribuert, riktig nok på en himmelsk, overnaturlig og på en i dette liv uutforskelig måte, men likevel på 
virkelig og sikkert vis.  Den uverdige nattverdgjest [nießer] mottar riktig nok det hele og full [rem 
integram ] sakrament , men ikke sakramentets nåde [non gratia Sacramenti].  Denne føde blir også rakt 
dem til dom og ikke til liv, selv om Kristi kjød [fleish] i seg selv er en i sannhet levendegjørende føde, 
slik også evangeliet på grunn av deres egen skyld er en duft av død til død [for de vantro].87 

 
Både i sak og i ord og vendinger er dette Luthers og Konkordieformelens (FC 7) læremåte  – 
stikkordmessig oppregnet:  realpresens, den sakramentale enhet, skjellingen mellom 
sakramentets ”vesen” og ”bruk”, manducatio oralis et indignorum (alle, også de uverdige og 
ikke-troende mottar og eter nattverdens gave med munnen) og sakramentene som 
virkekraftige nådemidler.88  Forutsatt er læren om communicatio idiomatum, nemlig at i den 
personlige forening (unio personalis) har Kristi menneskelige natur del i egenskapene i hans 
guddommelige, her: hans allestedsnærværenhet.89 
 Noe overraskende tar Gerhard opp dåpen først etter nattverden.  I samsvar med det som 
ble sagt om sakramentene generelt, har heller ikke dåpen bare symbolsk betydning, men er et 
virkekraftig nådemiddel.  Kort bekjenner han sin tro slik: 
 

Om den h(ellige) dåp tror jeg at den er et virkekraftig frelsesmiddel gjennom hvilket vi blir gjenfødt og 
gjort til lemmer på Kristi legeme og den kristelige kirke.  Fordi Guds tilsagn står fast og han ikke er som 
et menneske, skal vi ikke (om vi ... faller ut av dåpens pakt) ikke la oss døpe på nytt ...90 

 
Ikke bare Ordet og sakramentene men også troen kalles i Gerhards teologiske språkbruk ”’det 
virkekraftige frelsesmiddel” [heilwertige Mitell] ”som vi griper Guds nåde og Kristi 

                                                 
84    I følge Bengt Hägglund utgjør Chemnitz’ skrifter det viktigste forbindelsesleddet mellom 
reformasjonsepoken og den lutherske ortodoksien, mens Gerhard bygger videre på tradisjonen fra 
reformasjonstiden – ”främst Chemnitz”. Jf. Teologiens historia.  En dogmhistorisk översikt, Lund: 
LiberLeromedel, 1981, s. 248 og 279-280. 
85    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 167. 
86    For Luther, se hans  Sermon von dem Sacrament des leibs und bluts Christi widder die schwarmgeister, i 
Weimar Ausgabe 19, 482. 15;  jf. 26, 147.13.  Denne skjellingen er selve startpunktet for  Martin Chemnitz , Die 
Reine Gesunde Lehre / von der wahren gegenwertigkeit / des Leibes vnd Bluts Christi in seinem Abendmal, 
Leipzig:  Ernst Vögelin, 1561, s. 1.  
87    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 167-168. 
88    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 197-200. 
89    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 198. 
90    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 168. 
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fortjeneste gjennom og tilegne oss den’ ... og gir dermed til kjenne at han utarbeider sin 
sakramentsteologi helt i Luthers ånd klart og direkte ut fra rettferdiggjørelsen av tro alene.”91 
Kort sagt: i dåpen blir vi gjenfødt, vi blir lemmer i Kristi levende menighet og medlemmer av 
den kristne kirke. 
 Tydelig som avslutning berører Gerhard det mål som blikket er rettet mot: den evige 
salighet hos Gud.  Avsnittet kan parafraseres omtrent som følger: 
 

Den som har denne tro - som Gerhard her har bekjent - og ved Åndens hjelp etter evne lever i samsvar 
med sin tro, bekjenner sin svakhet og har Guds tilgivelse for Kristi skyld, har et fast og sikkert håp om 
sammen med alle Guds utvalgte om å bli vakt opp til et evig liv i uutsigelig herlighet og glede. Kristus 
vår Herre har tilsagt oss at den som tror slik, kommer ikke til dom.  Heller ikke trenger han å frykte for 
skjærsilden, men så sant han holder ut i en sann tro på Kristus, vil han bli båret i Abrahams skjød.  Da er 
all nød og kval endt.92 

 
Det blir ofte hevdet at læren om de ytterste ting - de rebus novissimis – hos ortodoksiens 
teologer nærmest er et uvirksomt appendiks til dogmatikkens hovedspørsmål.  Det er 
definitivt galt.  Selv om det eskatologiske perspektivet ikke alltid er like sterkt markert hele 
veien gjennom i ortodoksiens dogmatiske læreframstilling, hører læren om de ytterste ting for 
dem til grunnforutsetningene og rammen for all rett teologi.  Troen på Kristi nære gjenkomst 
må anses som et kjennemerke på de ortodokse teologenes trosoverbevisning, spesielt i den 
levende forkynnelsen, til forskjell fra pietismens talsmenn som først ventet ”bedre tider” for 
kirken, dvs. pavedømmets fall og tusenårsriket. 
 I tillegget etter bønnen som avslutter trosbekjennelsen, tar Gerhard opp et spørsmål som 
var uteblitt i bekjennelsen, et spørsmål som var meget omstridt i samtiden, men som inn for 
døden og dommen sikkert ble opplevd som personlig og høyst eksistensielt.  Spørsmålet er 
predestinasjonen. Her merker en tydelig hvor viktig det er for Gerhard å ha en fast visshet for 
sin tro, teologisk gjennomtenkt og vel begrunnet i Den Hellige Skrift.  Gerhard øver – for å 
bruke J. A. Steigers uttrykk – sjelesorg overfor seg selv.  Også her holder Gerhard seg til 
teologien i Konkordieformelen. 
 

Om predestinasjonen ... tror jeg at Gud fra evighet av i Kristus har utvalgt til evig liv alle som i sannhet 
og i utholdende [bestendig] tror på Kristus, og blant dem også meg;  hva de fordømte angår er det ikke 
hans skyld at de blir fordømt.  Han vil nemlig ingen synders død; han har gitt sin Sønn hen for alle; han 
elsker hele verden; Kristus har gjort opp [gebußet] for all verdens synd og gitt sine apostler befaling om å 
forkynne dette for alle skapninger, slik at det heter:  de ville ikke. Og slik blir det klart at bare Guds 
miskunnhet alene frelser de utvalgte [sola sola misericordia Dei electos salvit], mens årsaken til de 
ugudeliges undergang er deres egen vilje [causa perditionis impiorum est propria ipsorum voluntas], slik 
at Gud ikke på noen måte er en årsak til deres fordømmelse.  Men jeg vil likevel ikke nekte for at det 
likesom i artikkelen om Kristus, om Gud, om Guds forsyn og andre [artikler], så er det også her mye som 
er skjult [viell geheimnuß] som vi med vår forstand i dette liv ikke kan begripe, langt mindre utforske, 
ettersom vi bare har Den H[ellige] Å[nds] førstgrøde [primitias SS] ... 93 

 
Vi ser at Gerhard holder seg til Guds allmenne frelsesvilje og Kristi frelsesverk (Ef 1,4f) hvor 
han ved sin død sonet for all verdens synd.  Esek 33, 11 siteres og ord og uttrykk som ”alle”, 
”den ganske verden” og ”ikke en eneste” brukes med ettertrykk.  Gerhard avviser å spekulere 
i Guds skjulte vilje og kjenner ikke noe ”evig absolutt dekret”.  ”Som FC 
[Konkordieformelen] avviser også Gerhard å tale om en fra evighet av en gang for alle 
fastlagt predestinasjon som er uavhengig av kristologi og soteriologi, slik Calvin gjør.”94  I 
stedet vil Gerhard holde seg til Guds åpenbarte vilje som vi kan betrakte i Kristus og hans 
                                                 
91    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 200-201. 
92    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 169;  jf. 206-207. 
93    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 169-170. 
94    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 210.   
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verk, slik også Luther gir råd om i et trøstebrev til en som er anfektet av tanken om den evige 
utvelgelse.95 
 Kristen tro og lære er for Johann Gerhard ikke teori – enn si blott og bar teori.  Den er 
gjenstand for personlig og felles bekjennelse.  Derfor begynner og slutter Gerhard sin 
trosbekjennelse med Rom 10, 9f og gjentar dette ord av Paulus et par ganger underveis:  Alt 
som gjelder som guddommelig lære og kristelig gjerning – nedlagt i Skriften - vil han ”tro av 
hjerte og bekjenne med munnen.”   Men det er i bønneavsnittene som omgir trosbekjennelsen 
denne inderlige forening av lære og personlig tro kommer sterkest og klarest til uttrykk.  
Læren og Guds egne ord i Skriften gir form og innhold til den bønn Gerhard vender seg til 
Gud med.  Han ber til Gud med Guds egne ord i Den Hellige Skrift.  Omtrent slik lyder hans 
bønn i sammendrag: 
 

Først takker jeg den kjære og trofaste Gud for at han har skapt meg og sørget så faderlig for meg. Jeg 
takker også Jesus Kristus, min Herre, forløser og saliggjører som har forløst meg fra synd, død og evig 
fordømmelse med sitt hellige, rosenrøde blod.  Gud Den Hellige Ånd takker jeg av hjerte for at han ved 
sitt hellige, guddommelige Ord og sakramenter har latt meg få del i Kristi velgjerninger.  Disse 
velgjerninger er så store at jeg verken i tanker eller i ord kan takke ham nok. Likevel ber jeg at han for 
Kristi skyld vil ta i mot min ringe takkebønn. 
Jeg erkjenner også at jeg er skyldig for Guds dom for all den synd jeg har begått fra barnsben av.  Svært 
mange og store er mine ytre synder, men mange flere og større er mine indre hjertesynder;  mye og 
alvorlig har jeg syndet mot lovens andre tavle, men alvorligere og mer har jeg forbrutt meg mot Guds 
lovs første tavle.  Mye kunne nevnes om at jeg er formørket, fordervet og forkjært i forstand, vilje og 
hjerte; jeg vet at i meg det er i mitt kjød bor intet godt.  Men jeg trøster meg til Guds uendelige 
barmhjertighet og Kristi mer enn trofaste fortjeneste.  
Til slutt ber jeg den trofaste Gud for Jesu dyre fortjenestes skyld nådig å tilgi meg alle mine synder, holde 
meg fast i erkjennelsen av Gud, i et fast håp, i en sann tro og tillit til mitt siste sukk, hjelpe meg å kjempe 
tappert og bli stående i den siste kamp og nå målet.  Amen.96 

 
Den innledende takkebønnen [23-38] er trinitarisk  - med fokus på Faderens gjerning som 
skaper, Sønnens gjerning forsoner og Åndens gjerning i tilegnelsen av frelsen i Sønnen.  To 
ganger gjentar Gerhard at han takker ”av hjerte”.  Botsbønnen [38-64] vektlegger særlig 
synden som indre forderv ”i forstand, vilje og hjerte.”  Grunnen for hans frimodige bønn om 
tilgivelse [64-73] er kun den trofaste Guds barmhjertighet og Kristi fortjeneste, dvs. det han 
vant oss så dyrt ved sin død på korset.   

Den kortere bønn som avslutter trosbekjennelsen er preget av det takknemlige håp og 
den visshet som kjennetegner Rom 8, 31-39.  Grunnet på at Guds Ord og lære er tilforlatelig, 
ber Gerhard om at Gud må holde ham fast i denne tro som han nå har bekjent: 

 
Ettersom jeg nå av hjerte tror og med munnen bekjenner [Rom 10, 9-10] alt dette, har jeg det urokkelige 
håp som verken djevel eller død, heller ikke mine synders nød eller noen annen ulykke kan ta fra meg, at 
jeg gjennom døden vil gå inn til det rette liv [Rom 8, 38-39].  Men jeg ber Herren Gud at han til livets 
slutt vil holde meg fast ved sitt Ord, som alene er sannheten.  Og da jeg nok i liv og tro har feilet eller vil 
komme til å feile, ber jeg ham tilgi alt slikt for Kristi dyre fortjenestes skyld.97 

 
Det vi har møtt i denne av bønn omkranset bekjennelse til Guds Ords lære, er ortodoksiens 
klare og sterke lærebevissthet forent med en dyp og personlig botsfromhet.  Den forestilling at 
lære og fromhet er ulike sfærer som kan og til og med bør holdes fra hverandre, er utenkelig 
for Gerhard.  For å forstå Gerhard må derfor lære, tro og fromhet ses sammen, ellers vil 
verken det han har å si om lære eller liv eller fromhet ses i rette perspektiv.  Et punkt som er 
sentralt både i Gerhards lærde teologi og fromhetsteologi, men som noe overraskende ikke er 

                                                 
95    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 209-210, note 112. 
96    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s.  165-166. 
97    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 169. 
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noe eget punkt i hans trosbekjennelse, men som kommer klart og sterkt fram i bønnene, er 
forsoningen.  Det blir annerledes som vi skal se, når vi vender oss til Meditationes sacrae og 
Schola pietatis eller til postiller og andre oppbyggelige skrifter. 
 
7 Meditationes sacrae (1603/1606) 98 
Dette ungdomsverket av Johann Gerhard hadde en enorm utbredelse.  I følge Steiger er det så 
langt påvist ca. 240 opplag, opptrykk og oversettelser.  Men tallet er nok enda høyere da 
utgivelser i bortgjemte avkroker utenfor Tyskland ikke alltid er lett å oppspore.99  Boken var 
skrevet på latin og kunne derfor leses uten oversettelse av en stor krets av lesere over hele 
Europa.  Status i følge Steigers Nachwort (2000) er for latinske og tyske utgaver henholdsvis 
53 og 47. I løpet av 1600-tallet ser den ut til å ha overgått selv Johann Arndts kjente skrift 
Vier (Sechs) Bücher vom Wahren Christentum (1605-1610) i utbredelse med 41 latinske og 
24 tyske utgaver utenom oversettelser og til dels flere utgaver på de fleste europeiske språk.  I 
alle fall – sammen med Johann Arndts Vier Bücher vom Wahren Christentum - må Gerhards 
Meditationes sacrae regnes som den oppbyggelsesbok som på mest avgjørende måte har 
preget fromhetslivet på 1600-tallet og i pietismen100 - direkte og indirekte ved å stimulere til 
og prege den flom av oppbyggelses- og bønnebøker som så dagens lys innen 
fromhetsbevegelsen på 1600-  og 1700-tallet. 

I det følgende vil vi ta et kort blikk på forhistorien til Meditationes sacrae (1606), hva 
Gerhard ville med skriftet og hvordan han tenkte om teologi og fromhetsliv.  Som eksempler 
på den type mediterende oppbyggelsesteologi gjengis utdrag fra noen av kapitlene i dette 
skriftet og fra Exercitio Pietatis Quotidianum Quadripartium  (Tegliche übung der 
Gottseligkeit).  

Som alt nevnt skrev Gerhard de første av disse meditasjonene under den alvorlige 
sykdomsperioden han gjennomlevde fra juletider 1603 til ut på nyåret 1604.101  Dette går fram 
av Testament som han dikterte og underskrev 29. desember.102  Denne autografen som består 
av tjue betraktninger, er ”urformen” til den trykte utgaven av Meditationes sacrae (1606) som  
består av 50 (51) kapitler.103  I det følgende omtaler vi den som MS Urform,  Disse 
meditasjonene var ikke skrevet med tanke på offentliggjøring, men som det framgår av 

                                                 
98    For det følgende viser jeg til Ernst Koch,  Therapeutische Theologie.  Die Meditationes sacrae von Johann 
Gerhard (1606), i Pietismus und Neuzeit 13 (1987), s. 25-46 [Siteres: Koch, Therapeutische Theologie] , og 
spesielt  Johann Anselm Steiger, Nachwort , i Johann Gerhard,  Meditationes sacrae (1606/7).  Lateinisch-
deutsch.  Kritisch herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort versehen, Teilband 2, Stuttgart-Bad 
Cannstatt:  frommann-holzboog, 2000, s. 625-765. [Siteres:  Steiger, Nachwort MS 1606] 
99    Se Johann Anselm Steiger, Zur Druch- und Wirkungsgeschichte der ”Meditationes sacrae”, i Steiger,  
Nachwort MS 1606, s. 690-692; Johann Anselm Steiger, Ein Kirchenvater der lutherischen orthodoxie, i Peter 
Walter und Martin H. Jung (Hg.), Theologen des 17. Und 18. Jahrhunderts.  Konfessionelles Zeitalter – 
Pietismus – Aufklärung, Darmstadt: Wissenschaftliches Buchgesellschaft, 2003, s. 54-69, her s. 56 og Ernst 
Koch,  Therapeutische Theologie.  Die Meditationes sacrae von Johann Gerhard (1606), s. 41-42. En utgave fra 
Svanviken i Finnmark, 1974 ved Reidar Øverli, antakelig et opptrykk av Hellige betraktninger, utgitt av Andreas 
O. Olsen, Ålesund, 1864, er f. eks. ikke registrert i Bibliographia Gerhardiana. 
100    Steiger, Kirchenvater, s. 65.  I  Nachwort MS 1606,  skriver Steiger: ”Man wird mit Fug und Recht die 
Vermutung äußern dürfen, das die MS im 17. Jahrhundert die meistgelesene Erbauungsbuch waren, während 
diese Breitenwirkung noch übertreffend Erfolgsgeschichte der ‚Vier Bücher vom wahren Christentum’ von 
Arndt, die neben Luthers Bibelübersetzung, seinem Kleinen Katechisnus und dem Gesangbuch als meistgelesene 
literarische Erzeugnis des Luthertums zu gelten haben, erst in späterer Zeit begann.” (s. 659)  
101    Til det følgende Steiger, Nachwort MS 1606, s. 635-49 og Ernst Koch,  Therapeutische Theologie, s. 26-30. 
J. Baur, Johann Gerhard, s. 104-105. 
102    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 166. 
103    Meditationes sacrae (1603/4).  Mit einem Faksimilie des Autographs.  Kritisch herausgegeben und 
kommentiert von Johann Anselm Steiger, i Doctrina Et  Pietas, Abteilung 1/ Bd. 2, Stuttgart – Bad Cannstatt:  
Frommann – holzboog, 1998. [Siteres:  MS Urform] 
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Testament, først og fremst til egen trøst og hjelp ”midt i døden,” dernest med tanke på sine 
nærmeste.   

At Gerhard har begynt på arbeidet med MS Urform noe tidligere, er slett ikke 
usannsynlig.104  Gerhards korrespondanse med Johann Arndt viser at det var nær kontakt 
mellom dem i denne tiden.  Arndt bistår som vi har sett sin unge venn med studieveiledning 
og stimulerer hans interesse for oldkirkelig og middelalderlig mystikk.  Det har utvilsomt hatt 
betydning.  Men Gerhards utvalg og bruk av slike tekster er noe annerledes enn Arndts.  Til 
forskjell fra den senere trykte versjonen har MS Urform de viktigste Bibelbeleggene og 
henvisninger til kirkefedre og teologer fra middelalderen og den nære fortid som 
marginaltekster.  I 1617 kom disse henvisningene inn igjen i noe avvikende utvalg og redusert 
omfang.  I alle fall må Gerhard ha samlet og bearbeidet et omfattende materiale før han i 
sykdomsperioden skrev ned disse tekstene.105  Kapitlene i MS Urform og de som senere kom 
inn i Meditationes sacrae (1606) omtales dels som meditasjoner, betraktninger og (åndelige) 
øvelser (exercitia), dels også som homilier uten at det oppfattes som noe forskjellig.  Samme 
år som han ga ut første bok av Wahre Christentum og året før publiseringen Meditationes 
sacrae,  dvs i 1605, hadde Arndt hadde alt fått seg tilsendt  ”36 homilier eller korte 
meditasjoner” som han responderer meget positivt på.  Dette er nettopp en slik hengiven, from 
og hellig andakt for de troendes sjeler,  som Arndt ønsket seg, men savnet hos teologene og 
spesielt i kirken.  En praktisk teologi må ”defineres” nettopp slik.106  Det er neppe tvil om at 
Johann Arndt med rette gjenkjenner sine egne grunnleggende intensjoner i Gerhards 
”meditasjoner”.  Men det er heller ikke tvil om at Meditationes sacrae av den unge Gerhard – 
også  MS Urform – har en klarere luthersk profil enn Wahre Christentum som den erfarne vel 
50-årige presten Arndt utgav samme år som han skrev nevnte brev til Gerhard.  Likesom 
Arndt ble utsatt for kritikk etter utgivelsen av første bok av Vier Bücher vom Wahren 
Christentum 107  kan det se ut som at også Gerhard opplevde noe av det samme.108  Men Arndt 
formante ham til ikke å foreta noen endringer i boken, noe han heller ikke gjorde.  Til 
forskjell fra kritikken mot Arndt så forstummet en eventuell kritikk mot Gerhard ganske snart. 

Når Gerhard skriver og publiserer meditasjoner, står han i en lang kristen tradisjon, ikke 
bare fra oldkirken, middelalderen og Luther, men også fra etterreformatorisk tid.109  At 
Gerhard er knyttet til Luther er klart nok. Han er også vel fortrolig med et bredt spektrum av 
oldkirkelige og middelalderlige kilder.110  At han direkte og indirekte også mottok impulser 
både fra evangelisk og etterreformatorisk katolsk bønne- og meditasjonslitteratur – inklusive 
Ignatius av Loyolas skrifter – kan neppe betviles.  Omfanget av hans kjennskap til luthersk og 
reformert  meditasjonslitteratur, er imidlertid ikke kjent.  Det er klart at han var vel fortrolig 
med den markert lutherske Philipp Nicolais vidt utbredde oppbyggelsesbok Freudenspigel des 
evigen Lebens, som Nicolai selv betegner som meditasjoner over det evige liv.111  Derimot ser 
det ikke ut til at han var kjent med Martin Mollers meditasjonsbøker. 

                                                 
104    Steiger, Nachwort MS 1606, s. 637-644 og Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 295-302. 
105    Om kildene til og bakgrunnen for Gerhards  til Meditationes sacrae i meditasjonslitteratur fra 
middelalderlig og 1500-tallet, se Steiger‚ Die Meditationes sacrae‛ im Kontext der Meditationsliteratur des 
Mittelalters und des 16. Jahrhunderts im Überblick, i Steiger, Nachwort MS 1606, s. 657-675. 
106    Steiger, Nachwort MS 1606, s. 642-643. 
107    Se Hoaas, Johann Arndt, s. 20-24, 43-51 og litteratur som er anført der. 
108    Steiger, Nachwort MS 1606, s. 654-655. 
109    Se Steiger, Nachwort MS 1606, hvor han i kapitlene  Die ‚Meditationes Sacrae‘ im Kontext der 
Meditationsliteratur des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts im Überblick og ‚Meditatio‛ bei Gerhard (s. 657-
690) gir en oversiktlig og instruktiv innføring i bakgrunn, mulige forbilder og kilder, og spesielt i Gerhards egen 
meditasjonsforståelse. 
110    Steiger, Nachwort MS 1606 s. 669-675 gir i avsnittet ”Die Quellen der ‚Meditationes Sacrae‘ im Überblick” 
en enkel oversikt over brukte kilder. 
111    Steiger, Nachwort MS 1606, s. 664-665. 
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Hva kjennetegner Gerhards meditasjoner?  I samsvar med Salme 1, 2 og Josva 1, 8  
består den i en stadig vedvarende og gjentagende lesning og betraktning av Guds Ord.  J. A. 
Steiger skriver: 

 
Meditasjon har altså en gjenstand, nemlig Den hellige skrift, og det dreier seg først og fremst om lesning 
og stadig gjentatt lesning av de bibelske tekstene.  Det reformatoriske utgangspunkt for Gerhards 
interesse for slik meditasjon er det Luther har sagt om treklangen ‚oratio, meditatio, tentatio‛.  Gerhard 
har tilegnet seg den tanken at disse tre betinger hverandre gjensidig. Og når alt kommer til alt er det dette 
som kjennetegner en teolog og karakteriserer enhver troende eksistensielt, og det ligger til grunn f. eks for 
hans veiledning for studenter i ‚Methodus Studii Theologici‛, men også for innledningen [Proömium] til 
hans ‚Loci theologici‛.112 

 
I Meditationes sacrae gir ikke Gerhard oss noen teoretisk innføring i meditasjon, men den 
springer ut av meditasjon.  De enkelte stykkene er meditasjoner i skriftlig form som ”vil spore 
leserne til selv å ta Bibelen i hånden for å lese videre og meditere videre på egen hånd.”113  
Gjennom Skriftmeditasjon involverer den mediterende seg med Guds Ord på en slik måte at 
han lever i Ordet  og Ordet lever i ham slik at det blir tilegnet i troens erfaring.  I følge Luther 
består meditasjon i at en gir nøye akt på Bibelens ordlyd og sammenholder det med andre 
bibeltekster.  Gjennom en slik omgang med Skriften vokser virkelig åndelig forstand og 
innsiktsfull forkynnelse fram.114  Dette er ikke noe annet enn å følge det reformatoriske 
prinsippet:  ”Skriften er sin egen tolk.”  Denne metode følger Gerhard nøye når han i 
Meditationes sacrae trekker sine leser med i ettertenksom drøvtygging [ruminatio] av 
Skriftens ord og budskap: 
 

Teksten i MS er derfor lange stykker og kjeder av konkordant synoptisk leste bibelord som belyser, 
forklarer og fordyper hverandre gjensidig ut fra det hermeneutiske prinsipp: Scriptura sacra sui ipsius 
interpres [Den Hellige Skrift er sin egen tolk], og viser leseren hvordan han kan bli oppmerksom på 
intertextualiteten mellom Den Hellige Skrift og sin egen åndelig-biographiske livssammenheng 
[kontekst].115 

 
I et skrift som Meditationes sacrae gjenspeiles Gerhards skriftsyn mer enn det utfoldes.  Til 
grunn for så vel tankegang og innhold i Gerhards meditasjoner og åndelige øvelser som for 
hans utvalg og bruk av materiale fra før- og utenomreformatoriske sammenhenger, ligger 
hans 
 

... reformatorisk pregede oppfatning at Den Hellige Skrift på grunn av sin normative rang samt dens 
fullkommenhet og gjennomsiktige klarhet [perfectio und perspicuitas] tilkommer den høyeste autoritet i 
trosspørsmål, mens tradisjonen er underordnet den.  Det heuristiske prinsipp for det utvalg av stoff 
Gerhard overtar fra den patristiske og middelalderlige tradisjon og lar flyte inn i MS, er prøvingen av 
materialet på forhånd på den ”eneste regel for tro og fromhet” [unica fidei & pietas regula].116  

 
Gerhards grunnleggende måte å omgås Skrift og tradisjon på senere i livet i forkynnelse og 
teologi atskiller seg ikke vesentlig fra den han viser i ungdomsskriftet Meditationes sacrae 
(1606) – heller ikke fra MS Urform (1603/4), bortsett fra at han i prekener og meditative 
tekster er mer tilbakeholden med sitater fra og hentydninger til fedreskrifter.  I Meditationes 
sacrae er de korte, ofte bare enkelte fraser som er lett å integrere og de spiller ingen pregende 

                                                 
112    Steiger, Nachwort MS 1606, s. 675-676.  De nevnte skriftene ble imidlertid utgitt først 15-20 år senere, i 
1620 og 1625. 
113    Steiger, Nachwort MS 1606, s. 676. 
114    Parafrase av Luther, Operationes in Psalmos (1519-21), WA 5, s. 34.8-13. 
115    Steiger, Nachwort MS 1606, s. 677. 
116    Steiger, Nachwort MS 1606, s. 678. 



Budskap 2004 FMH 146 

rolle.  Sin egen regel om ikke mer enn tre fire slike sitater i en preken levde han etter selv.117  
Forskjellen fra Johann Arndts Wahre Christentum – hvor de til dels er ganske dominerende – 
er meget påfallende.118 

I tilknytning til hans Schola pietatis vil vi komme tilbake til hvordan Gerhard tenker om 
meditasjon teologisk, i de troendes liv og hvordan den kan praktiseres.  Som avslutning på 
dette avsnittet vil vi nå gjennom noen utdag fra Meditationes sacrae og Exercitio Pietatis 
Quotidianum Quadripartium eller Tegliche Übung der Gottseligkeit eksemplifiserer hvordan 
hans meditasjoner og åndelige øvelser artet seg i praksis.  I sistnevnte skrift, som kom ut i 
1612,  er meditasjonene noe kortere, men ellers er skriftet nært beslektet med Meditationes 
sacrae både i form og innhold.  

Den konkrete situasjonen MS Urform ble til i, er som vi alt har pekt på, den samme som 
for Testament.  Overbevist om at han snart kan dø, forbereder han seg for døden og dommen 
ved å skrive ned de tjue tekstene som MS Urform omfatter.  Da Meditationes sacrae (1606/7) 
ble utarbeidet, hadde livssituasjonen endret seg vesentlig for Gerhard.  Han hadde kommet 
seg etter den alvorlige sykdommen og var i ferd med å fullføre sine studier.  Ved utgivelsen 
hadde han tatt doktorgraden og var  i ferd med å gå inn i aktiv kirkelig tjeneste som 
sokneprest og superintendent i Heldburg i Thüringen.   MS Urform har derfor en personlig 
eksistensiell nerve som ikke i samme grad preger de trettien nye betraktningene.  De første 
skrev Gerhard som vi har sett,  ”til eget bruk” for å forvisse seg om sin egen salighet.119  De 
senere er mer objektive og inngår som en del av et mer omfattende teologisk opplegg bestemt 
av frelsens orden [ordo salutis].  De første ble tatt inn i den trykte versjonen så godt som 
uendret.  Kun margteksten med henvisninger til Skriften og tradisjonstekster ble utelatt.120  
Arndt karakteriserte manus til Meditationes sacrae eller tretti seks av kapitlene som teologi.  
Opprinnelig skrevet på latin - helst med sikte på teologistudenter og prester - var nok det også 
Gerhards egen mening.  Autografen til MS Urform har nemlig denne tittelen:  Meditationes 
Theologicae Ad Doctrinam & veram consolationem – Teologiske meditasjoner med sikte på 
lære og sann trøst - altså en slags fromhetsteologi.  Men forskjellen mellom MS Urform og de 
delene som ble skrevet senere bør ikke overdrives. 

For at en skal få et skikkelig inntrykk av hvordan meditasjonene/ betraktningene artet 
seg, gjengir vi den første i MS Urform nærmest i sin helhet.121 
 
 
 
HOMILIA PRIMA DE NOSTRA cum DEO reconsiliatione/ Andechtige Gedanken von unser 
Versöhnung mit Gott 
 
Kristus betalte min skyld.  

                                                 
117    Steiger, Nachwort MS 1606, s. 679. 
118    Se Hoaas, Johann Arndt, s. 38-46. 
119    MS Urform har mellom innledning og første betraktning, som har egen overskrift, følgende talende 
hovedoverskrift eller annen tittel: Meditationes sacrae contra mortis terrorem profuturae.  
120    Først utgaven hos Johann Beithmann, Jena, 1617 ble igjen utstyrt med til dels nye henvisninger i margen.  
Se Steiger, Nachwort MS, 1606, s. 647. 
121    I Meditationes sacrae (1606/7) er dette 10.  meditasjon.  Til grunn ligger den opprinnelige teksten i MS 
Urform og oversettelsen i Meditationes sacrae (1607). Johann Gerhards Hellige betraktninger  (1974), Reidar 
Øverli (utg.) er en ikke for fri oversettelse og kan derfor anbefales. 
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Sannelig , våre sykdom bar han, og våre smerter tok han på seg. O Herre Jesus, 
det hos oss som gjorde oss fortjent til evig straff , det har du tatt på deg; den last 
som ville ha trykket oss helt ned i helvete, har du tatt på deg:  Du er såret på grunn 
av våre overtredelser, knust på grunn av våre misgjerninger; ved ditt blod er vi 
blitt legt. Herren la våres alles synder [iniquitatis] på deg. I sannhet, et underfullt 
bytte: Du tar våre synder på deg, og gir oss din rettferdighet; døden som vi hadde 
gjort oss skyldige til, la du på deg selv, og oss ga du livet.  Derfor kan jeg på 
ingen måte tvile på din nåde, eller fortvile på grunn av mine synder.  For det aller 
verste ved oss, har du tatt på deg.  Hvordan kan du da forakte det  beste hos oss, 
som også er ditt eget verk, nemlig legeme og sjel?  Du vil ikke overlate min sjel i 
helvete, heller ikke tillate at din hellige skal gå til grunne.  For i sannhet er den 
hellig som har fått sine synder tatt bort og fjernet [abolita atque ablata]. ...  
Hvordan skulle Herren kunne tilregne oss våre synder, når han har tilregnet dem 
en annen?  På grunn av sitt folks synder har han knust sin aller høyest elskede 
Sønn.  Følgelig  ved at de erkjenner ham, vil han rettferdiggjøre de mange, og 
deres overtredelser vil han selv bære.  Hvordan vil han rettferdiggjøre sine?  Hør, 
kjære sjel, og gi akt:  først og fremst ved erkjennelsen, det er: ved den frelsende 
erkjennelsen av den guddommelige barmhjertighet og nåde (i Kristus og dens 
faste tilegnelse i troen).  Det er det evige liv at de [er]kjenner deg, den eneste 
sanne Gud, og den du har sendt, Jesus Kristus. Derfor om du med din  munn 
bekjenner Jesus Kristus, (at han er Herren) og i ditt hjerte tror at  Gud reist ham 
opp fra de døde, så skal du bli salig   ....  Få rettferdige, O Kristus, ville du ha, om 
du ikke tilga de urettferdige deres synder.122 Hvordan altså kan Kristus i den 
strenge dom dømme [de botferdiges] synd, som han har tatt på seg selv?  Hvordan 
kan han fordømme den skyldige synder, når han selv ble gjort til synd 2. Cor. 5 v. 
21?  Skal han dømme dem som han kaller sine venner? Skal han dømme dem som 
han har bedt for [har innbudt?]? Oppløft deg, min sjel og glem dine synder, for 
Herren har glemt dem.  Hvem andre enn Herren frykter du skal straffe dine 
synder, han som selv har gjort fyldest for dem? For om en annen skulle ha betalt 
løsepengen for mine synder, da ville jeg måtte jeg stadig tvile på om den 
rettferdige dommer ville godta det oppgjøret.  For om et menneske eller en engel 
skulle ha gjort opp for meg, ville det uansett være [stor] tvil om løsesummen ville 
være tilstrekkelig.  Men nå er det ingen plass for tvil. For hvordan kan han avslå 
den betaling som han selv har betalt?  Hvordan skulle det  være utilstrekkelig som 
kommer fra GUD selv?  Hvorfor er du stadig bekymret, min sjel? Alle Herrens 
veier er miskunnhet og sannhet.  Ja, Herren er rettferdig [Salme 119, 137], og 
hans dom er rettferdig123. Hva gjør deg urolig, min sjel? La Guds miskunnhet 
reise deg opp, la Guds rettferdighet reise deg opp [glede deg]!   Når nå GUD er 
rettferdig, så vil han sannelig ikke kreve betaling for én overtredelse to ganger   ...   
Å anklage Herren for falskhet og å nekte at hans miskunnhet er en større synd enn 
alle synder i hele verden.  Derfor syndet også Judas alvorligere ved å fortvile enn 
jødene gjorde ved å korsfeste Kristus.124  Men hvor synden ble stor, der ble altså 
nåden overflødig rik   ...  syndene hører nemlig menneskene til, men nåden er 
Guds; syndene hører tiden til, men vår Guds nåde er fra evighet til evighet.  For 
synden er det gjort tilstrekkelig oppgjør. Ved Kristi død er Guds nåde på ny 
skaffet til veie og i evighet bekreftet.  Til den tar jeg min tilflukt med hengivelse 
og bønn. 

Jes 53, 4 
 
 
 
Jes 53,5 
Jes 53,6;  ”det salige 
bytte.” 
 
 
 
Salme 16, 10 
 
Salme 32, 1-2 
 
Jes 53, 8 
 
Jes 53, 11 
 
 
Joh 17, 3 
 
Rom 10, 9 
[Jes 53, 11-12] 
 
 
2. Cor. 5, 21 
Joh 15, 14 
Joh 17, 20 
Esek 18, 22 
 
Mt 20, 28 
 
 
 
 
Salme 42, 6 Vul; 42, 
12; 43, 5;  25, 10 Vul. 
Salme 119, 137; 
ex Salme 119 
 
[Salme 117, 2; Esek 
33, 11; Mt 11, 28; 
Salme 38, 5] Rom 5, 
20 
 
Salme 103, 17 
 

 
 
Tankegangen i denne meditasjonen er bestemt av Jes 53 og ”det salige bytte” som også 
Luther var sterkt opptatt av.125  Til dette kapitlet har Gerhard selv i MS Urform i første halvdel 
notert sju henvisninger til Jesaia 53.  Sammen med de øvrige skrifthenvisningene, bibelske 
begreper og ord og vendinger fra Bibelen er denne første Homilien gjennomtrukket av 

                                                 
122    Henvisning til J. Gerson, De consolatione theologiae, Œuvres completes 9, s. 202. 
123    Se referanser ved J. A.  Steiger i Johann Gerhard, MS Urform, s. 90, note 21 
124    Gerhard, MS Urform s. 91, note 27 
125    Steiger, Johann Gerhard (1582-1637), s. 96, hvor en også finner referanser til Luther. 
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Skriftmateriale, som en svamp er gjennomtrukket av vann.  Først hører han Guds Ord, 
reflekterer over det og lar det tale til seg.  Han setter det ved siden av andre beslektede 
skriftord og grunner på dem og klargjør for seg selv sammenhengen mellom dem.  Så taler 
han til Gud eller Kristus med Guds egne ord.  Han ser på sin egen - og vår alles – situasjon og 
tiltaler seg selv (sin sjel) og leseren med Guds egne ord og tanker.  I denne meditasjonens 
dialog mellom Gud og menneske trekkes leseren inn og får hjelp til å se seg selv og sin 
situasjon i lys av Guds Ord – i lys av lov og evangelium.  

Om denne betraktningen som er den første i autografen, faktisk er skrevet først og 
direkte under inntrykk av å være i dødens venteværelse, skal være usagt.  Men det er ikke noe 
som taler imot det.  Det er i alle fall ikke vanskelig å forstå denne meditasjonen nettopp som 
sjelesorg overfor seg selv, dvs. som trøst og bekreftelse av troen i en situasjon hvor den unge 
Gerhard ikke riktig forstår ”hvordan den trofaste Gud etter sitt alene vise råd og 
guddommelige vilje” vil la det bli til for ham - til liv eller til død.126 

De tre første meditasjonene i (1606/7) er preget av botferdig andakt inn for Gud og 
Kristi kors.  Før vi gjengir noen flere kortere utdrag fra Meditationes sacrae, tar vi med et 
utdrag fra en betraktning i Exercitio Pietatis Quotidianum Quadripartium (1612). Som 
meditativ bønnebok er dette skriftet både etter form og innhold nært beslektet med 
Meditationes sacrae.  Men betraktningene er kortere, stort sett knapt  
halvparten så lange som betaktningene i Meditationes sacrae.   De er tydelig skrevet for bruk 
av mennesker i ulike åndelige tilstander og de er dermed som regel ikke så personlige og 
eksistensielle som betraktningene i MS Urform.  Som skriftets tittel sier, er de enkelte 
stykkene ment som åndelige øvelser [exercitiones] med from hengivelse [pietas] til Gud og 
nesten for øye.  I innholdsfortegnelsen benevnes stykkene som betraktninger/meditasjoner 
[meditationes] og de har alle form av bønn.  Fra første del som har overskriften Om 
Betraktningen av våre Synder,  siterer vi et par utdrag fra fjerde betraktning: Prøvelse av livet 
på den første tavle i de ti bud. 
 

Hellige Gud, rettferdige Dommer, du har gitt oss din lov på Sinai berg (2Mos 20, 1) og ville at den skulle 
være rettesnoren for alle våre handlinger, ord og tanker slik at alt som ikke stemmer overens med denne 
rettesnor, aktes i din dom for synd.  Så ofte som jeg betrakter dette speilet, så ser jeg tydelig min 
heslighet, og jeg gripes så sterkt at jeg blir helt skjelven. Elske deg, min Gud, over alle ting, det bør jeg; 
men hvor ofte elsker jeg ikke verden (1Joh 2, 15) og glemmer kjærligheten til deg.  Frykte deg, min Gud 
over alle ting, det bør jeg;  men hvor ofte samtykker jeg ikke i synder og frykten for deg faller ut av 
minne.  Du krever at jeg skal forlate meg på deg, min Gud,  over alle ting;  men hvor ofte vakler ikke i 
motgang mitt hjerte og tviler bekymret og engstelig om din faderlige omsorg!  Adlyde deg, min Gud, av 
hele hjerte ...  Hellige burde mine tanker være, hellige og rene mine lengsler;  men hvor ofte forstyrres 
ikke av forfengelige og ugudelige tanker den stille ånds (1Pet 3, 4) herlighet.  Påkalle deg, min Gud, av 
hele hjerte, det burde jeg;  men hvor ofte farer ikke under bønnen mitt sinn omkring og engster seg 
bekymret angående bønnhørelse!  Hvor treg er jeg ikke i bønnen og forsagt når det gjelder å fatte tillit!  
Hvor ofte ber vel tungen uten at jeg likevel tilber deg i Ånd og sannhet (Joh 4, 23)  ...  Hvor svak er ikke 
som regel andakten!  Jeg bruker dine gaver, uten at jeg også priser deg, Giveren.  Jeg blir stående ved 
småbekkene, til kilden skynder jeg meg ikke.  Ditt ord er et  Åndens og livets Ord (Joh 6, 63);  at det kan 
få bære frukt,  hindrer jeg ofte (Matt 13, 7), og Den Hellige Ånds gjerning forstyrrer jeg for meg selv. ...  
For disse og alle mine synder og mangler bringer jeg deg, min Gud, din Sønns rene og fullkomne lydighet 
...  Hva jeg mangler, det øser jeg tillitsfullt av hans fylde.  For denne din kjære Sønns skyld forbarm deg 
over din tjener, Herre!  Amen.127 

 
Gerhards teologi er tvert igjennom evangelisk botsteologi.  Med det mener vi at synd, 
bekjennelse og tilgivelse, lov og evangelium møter hverandre.  Vi tar derfor med noen utdrag 
fra første betraktning i Meditationes sacrae (1606/7), Om den sanne erkjennelse av synden, 
som står under mottoet: 
                                                 
126    Steiger, Gerhards Testament , s. 164. 
127    Johann Gerhard,  Daglig Gudfryktighets Øvelse, s. 20-22.  Jf. note 63. 
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”Sanat confessio morbi ” – bekjennelse av (syndens) sykdom helbreder. 
 
O Hellige Gud, O rettferdige dommer!  Mine synder svever alltid for mine øyne og ligger på meg i mitt 
indre.  Til en hver tid tenker jeg på døden ...  Daglig tenker jeg på dommen, for på dommens dag må man 
gjøre regnskap for hver eneste dag.  Jeg prøver mitt liv, og se, det er forfengelig og elendig [heiloß] ...  Ja, 
ikke bare er mitt liv forfengelig, men det er uten frelse [heiloß] og uten Gud [Gottloß].  Jeg finner ikke 
noe godt i det;  for om noe i det kan synes å være godt, er det likevel ikke i sannhet godt og fullkomment, 
for arvesyndens sykdom og den fordervede natur har gjort det ondt  ...  All vår rettferdighet er som et 
tilskitnet klesplagg. [Jes 64, 6 (5)]  Er det nå slik med vår rettferdighet,  hvordan vil da vår urettferdighet 
være? ...  Min motstander djevelen anklager meg:  Du rettferdige dommer, sier han til Gud:  avsi dom 
over han, at han er min på grunn av sin synd og skyld, for han ville ikke være din av nåde.  Din er han på 
grunn av naturen, min er han fordi synden var til behag for ham.  Din er han på grunn av din lidelse, min 
er han på grunn av fristelsen ... Døm derfor at han skal være min med legeme og sjel, og med meg bli 
evig fordømt ... Guds egen stemme anklager meg, det er Guds lov:  Enten må Guds lov oppfyllest, eller så 
må jeg dø og fortapes.  Men nå er det umulig at jeg kan oppfylle loven, og at jeg skulle gå evig fortapt, er 
uutholdelig. Gud den strenge dommer anklager meg ... Han kan jeg ikke bedra, for han er selve 
visdommen ...Hvor skal jeg fly hen? Til deg O Herre Jesus Kristus, vår eneste frelser og saliggjører. Store 
er mine synder, men større er din godtgjørelse;  stor er min urettferdighet, større er din rettferdighet;  jeg 
angrer dem, du tilgir dem ... Jeg appellerer fra rettferdighetens trone til barmhjertighetens trone, og jeg vil 
ikke tre fram for en domstol hvor du ikke stiller din aller helligste fortjeneste mellom meg og din dom.128 

 
Vi tar også med noen utdrag fra 12. betraktning:  Om den sanne tros vesen og kjennetegn.  
Den levende og sanne tro er over alt en hovedsak hos Gerhard.  Her betraktes den under 
mottoet:  

 
Troen – om den er sann – er liv og seier. 

 
O kjære sjel, betrakt troens kraft og takk din Gud, som alene kan gi troen. Det er også bare troen som 
forener oss med vår Frelser, slik at likesom greinene trekker sevjen fra roten [dem Weinstock], slik kan vi 
øse liv, rettferdighet og frelse fra ham.  Adam  falt ut av Guds nåde og mistet gudbilledligheten [Gottes 
ebenbild] gjennom sin vantro: Men vi blir igjen opp- og antatt i nåden og gudbilledligheten blir igjen 
fornyet i oss ved troen. Ved troen blir Kristus vår og bor i oss: Men hvor Kristus er, der er også Guds 
nåde; hvor Guds nåde er, der er også arveretten til det evige liv ... Ved tro ble Enok rykket bort; slik 
bringer troen oss ut av menneskenes fellesskap til det himmelske fellesskap allerede i dette livet, for alt nå 
bor Kristus i oss, alt nå er det evige liv i oss, men det er skjult ... [Med eksempler fra Hebr 11 utvikles 
temaet videre] ... Men troen er ikke en blott og bar mening og [ytre] bekjennelse, men en levende og 
kraftig tilegnelse av Herren Kristus, han som blir holdt fram for oss i evangeliet; den er en full og 
urokkelig tillit til Guds nåde ... Denne nåde vokser ut av det guddommelige Ords sed.  For troen og 
Ånden er ett, men Ordet er Åndens ”vogn” ... Ettersom troen forener og knytter oss til Kristus, er den 
dermed også en mor i oss til alle dyder.  Hvor troen er, der er Kristus;  hvor Kristus er, der er det et hellig 
liv,  nemlig sann ydmykhet, sann mildhet, sann kjærlighet.  Herren Kristus og Den Hellige Ånd kan ikke 
skilles fra hverandre.  Hvor Den Hellige Ånd er, der er også sann hellighet.  Derfor der det ikke er noe 
hellig liv, der er heller ikke den helliggjørende Ånd.  Hvor Den Hellige Ånd ikke er, der er heller ikke 
noen sann tro ... Troen er et åndelig lys, for våre hjerter blir opplyst ved troen;  derfor gir det fra seg 
stråler av gode gjerninger.  Hvor strålene fra det åndelige lys ikke er,  der er heller ikke troens sanne lys.  
Onde gjerninger er mørkets verk,  men troen er et lys.  Men hva for samfunn har lyset med mørket? Hva 
for samfunn har Kristus med djevelen? ... Ved troen blir våre hjerter renset: men hvordan kan det være en 
indre renhet i hjerte hvor de urene ord og urene gjerninger skinner fram og viser seg i det ytre? ... Ved 
troen har vi Kristus, og i Kristus det evige liv. Men ingen ubotferdig som blir ved i sine synder, får del i 
det evige liv. ... Opptenn i oss, O Herre Kristus, den sanne tros lys, slik at vi kan vinne det evige liv.129 
 

I denne betraktningen har vi flere eksempler på stilistiske midler som Gerhard ofte gjør seg 
bruk av for å gi sine poenger kraftig trykk: gylne kjeder og kjeder av kontraster.  Som et siste 
eksempel tar vi med utdrag fra den fjerde betraktningen i Meditationes sacrae,  den gripende 
Meditasjon over Jesu navn som hører med til de opprinnelige fra autografen MS Urform: 
                                                 
128    Gerhard,  Meditationes sacrae, s. 359-362. 
129    Gerhard,  Meditationes sacrae, s. 404-408. 
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O milde Jesus, vær også en Jesus for meg.  For ditt hellige navns skyld forbarm deg over meg.  Mitt liv 
fordømmer meg, men Jesus-navnet vil frelse meg.  For dette ditt navns skyld gjør med meg i samsvar 
med ditt navn.  Og ettersom du er den virkelige og store Frelser, så ser du sikkert også [med dine nådige, 
kjærlige øyne] til virkelige og store syndere.  Forbarm deg over meg, milde Jesus, (nå) i forbarmelsens 
tid, for at du ikke skal fordømme meg i dommens tid.  ... Du som har gitt meg et slikt hjerte og sinn at jeg 
kan ha en inderlig lengsel  etter deg, vil du trekke deg tilbake fra min lengsel?  Du som har vist meg min 
uverdighet og rettferdige fordømmelse, vil du skjule for meg din fortjeneste og løfte om evig liv?   ...  O 
aller , barmhjertigste Jesus, hvem vil du være en Jesus for, om ikke for den arme synder som søker din 
nåde og  frelse?  De som setter sin lit til sin egen rettferdighet og hellighet, de søker sin frelse i seg selv.  
Jeg derimot, som i og hos meg selv ikke finner noe som fortjener det evige liv eller effektivt kan virke til 
frelse, tar min tilflukt til deg, min frelser.  Frels den fordømte, forbarm deg over synderen, rettferdiggjør 
den urettferdige, frikjenn den anklagede.  Du Herre er sannheten, ditt navn er hellig og sannferdig.  Så la 
da også ditt navn være sannferdig i meg.  Vær du for meg en Jesus og en Frelser.  Vær en Jesus for meg i 
dette livet; vær en Jesus for meg i døden; vær en Jesus for meg i den ytterste dom; vær en Jesus for meg i 
det evige liv.  Ja, du vil være det, milde Jesus,  for likesom du er uforanderlig i vesen, så er du også 
uforanderlig i din barmhjertighet.   ...  Ved og i meg er synd, forkastelse og fordømmelse;  i ditt navn er 
rettferdighet, utvelgelse, frelse.  Men jeg er døpt i ditt navn, på ditt navn tror jeg, i ditt navn vil jeg dø, i 
ditt navn vil jeg stå opp igjen, i ditt navn vil jeg tre fram for dommen.  I dette navnet er alt gjort ferdig for 
oss og sammenfattet som en skatt ...130  

 
Disse utdragene fra de to mest kjent av Gerhards meditasjons og bønnebøker illustrerer 
ganske godt det vi har sagt om Skrift, meditasjon og bønn. 15-20 år senere kommer han 
tilbake til disse spørsmålene på en teologisk-didaktisk måte i det omfattende fembinds verket 
Schola Pietatis som vi alt har nevnt flere ganger.  Vi vil nå se nærmere på dette 
betydningsfulle, men forskningen lite påaktede verket. 
 
8 Schola Pietatis131 
Som det framgår av det foregående, gikk arbeid med fagteologi og fromhetsteologi hånd i 
hånd hos Johann Gerhard selv om fromhetsteologiske skrifter har en noe større plass i hans 
produksjon den tid han virket som prest, mens fagteologiske publikasjoner kom mer i 
forgrunnen etter at han i 1617 ble professor i teologi i Jena.  I oversikten over Gerhards 
skrifter har vi plassert Schola Pietatis sammen med meditasjonslitteratur, andaktsbøker og 
prekensamlinger.  Men det hører knapt til noen av disse kategoriene.  I det følgende vil vi 
prøve å angi nærmere hva slags skrift Schola Pietatis er, hva Gerhard ville med det, dets 
innhold, oppbygning og teologiske karakter. 

I forskningslitteraturen har det vært antydet av Gerhard skrev dette skriftet fordi den 
senere fase i striden om Johann Arndt fra ca. 1618 førte til at han erkjente klarere at teologien 
i Wahre Christentum ikke var helt uproblematisk.  Gerhard var neppe uvitende om Wahre 
Christentums popularitet i markert mystisk-spiritualistiske kretser.  Det kan ha bidratt til at 
han ønsket å distansere seg noe fra sin ungdoms sjelesørger og veileder.  Schola Pietatis skal 
derfor være ment, tenker man, som et alternativ til eller et korrektiv til Arndts Wahre 
Christentum.132  Også Arndts kjente oppbyggelsesbok har til dels et sterkt belærende preg.  
Men en sammenligning viser at Schola Pietatis knapt kan være ment som oppbyggelsesbok. 
                                                 
130    Gerhard, MS Urform, s. 137-140; Meditationes sacrae, s. 372-375. 
131    Det meste av det som er skrevet om Gerhards Schola Pietatis er skrevet de siste 10-15 årene.  De viktigste 
arbeidene er: O. Sträter,  Meditation und Kirchenreform, s. 42-52.  J. A. Steiger, Johann Gerhard (1582-1637),  
s. 134-143 og mer generelt samme forfatter,  Nachwort MS 1606,  s. 675-690.  Wallmann,  Pietas contra 
Pietismus.  Zum Frömmigkeitverständnis der lutherischn Orthodoxie, i Odo Sträter (Hg.),  Pietas in der 
lutherischen Orthodoxie. Themata Leucoreana,  Vorträge und Abhandlungen der Stiftung ”LEUCOREA” an der 
Martin-Luther-Universität,  Wittenberg, 1998, s. 6-18.   
132    Wallmann, Pietas contra Pietismus, s. 11-13 undres på om Schola pietatis er ment som et alternativ, men er 
tilbakeholdende med å konkludere, mens Sträter, Meditation und Kirchenreform, s. 44 omtaler den ganske 
direkte som et alternativ til Wahre Christentum. 
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Verken siktepunkt, opplegg eller gjennomføring er oppbyggelsesbokens.  Om Gerhard ville 
motvirke noe hos Arndt, måtte det være å motvirke den tendens som det utvalg av forfattere 
og tekster som han gjør seg bruk av, er preget av.133 Her er det en markert forskjell:  I Schola 
Pietatis er slike tekster nesten helt fraværende.  Her legges det opp til en markert Bibelbasert 
meditativ oppbyggelse med tydelig luthersk profil.  Men at Gerhards egentlige hensikt med 
skriftet  skulle være å motvirke Arndts Wahre Christentum er likevel ikke innlysende.  Om 
Gerhards prekener over Salomos høysang i Postilla Salomonaea134 som ble utgitt noen år 
senere (1631), kan det på ingen måte sies at  slike tekster unngås.  Men det er likevel rimelig 
grunn til å anta at striden om Arndts Wahre Christentum, som tok seg kraftig opp fra 1618 av,  
har medvirket til Schola Pietatis markerte antispiritualistiske tendens.  Her har vi et 
anliggende som er tydelig hos den bevisste lutheraneren Gerhard, og som han åpenbart fant 
nødvendig å markere. 

Schola pietatis har også blitt karakterisert som en populær troslære og etikk for 
lekfolk.135  I 1622 ble niende og siste bind av Gerhards voluminøse teologiske hovedverk Loci 
theologici fullført.  Dette verket inneholder ikke bare dogmatisk stoff, men som vi skal se, 
også atskillig etisk stoff.  Deretter fulgte i rask rekkefølge i 1622-1623 Schola pietatis i fem 
bind eller bøker.  At de fem bøkene inneholder mye dogmatisk og ikke minst etisk stoff, er 
det ingen tvil om.  Men til forskjell fra Loci theologici er det etiske stoffet kvantitativt sett 
dominerende.  De tre siste bindene (ca 800 sider) er lagt opp som en utleggelse av Dekalogen.  
Men også her finnes atskillig stoff - spesielt i tredje bind som tar for seg lovens første tavle - 
som heller må betraktes som dogmatisk enn etisk.  Av tredje boks 290 sider vies eksempelvis 
90 sider i behandlingen av det første bud til den sanne gudserkjennelse, den hellige og sanne 
gudsfrykt, kjærligheten til Gud, den barnlige tillit til Gud og den troendes håp til Gud.136 Og i 
tredje bok gis bønn og lovprisning utførlig behandling.137  Men dette gjør ikke Schola pietatis 
til en populær-teologisk helhetsframstilling, en ”Summa”.  Så vel tittel, dedikasjon, fortale og 
et gjennomført opplegg viser at Gerhards siktemål med skriftet er hvordan levende fromhet - 
sann hjertetro og ekte kristelig liv - kan fremmes blant den store hop som tilhører kirken.  For 
øvrig viser skriftets faglige nivå og det forhold at teologisk fagterminologi på latin ikke alltid 
oversettes, at den målgruppe skriftet siktet seg inn mot  sannsynligvis er teologistudenter, 
prester og en mindre gruppe vel utdannede og kristelig interesserte lekmenn.138 

Særlig andre bok viser at Gerhards siktemål er å fremme fromhetsbevegelsens idealer 
slik vi møter det hos Johann Arndt, bare med et klarere preg av luthersk botsfromhet.  Ekte 
kristelig fromhet – pietas/Gottseligkeit – består i hjertelig anger og tro som følges av ny 
lydighet mot Guds bud i hverdagslivet.  Schola Pietatis er en omfattende håndbok139 som 
klargjør hva en slik ekte hjertefromhet består i, hvilke grunnleggende og praktiske 
hjelpemidler som står til rådighet og hva som må til om den skal vokse og utvikle seg.  I den 
sammenheng presenterer Gerhard en mengde materiale, nesten utelukkende bibelmateriale, og 
forslag som kan tas i bruk i det daglig andaktsliv.  Gerhards Schola Pietatis har en klar 
praktisk og didaktisk karakter og er nettopp en ”skole” hvor det gis ”undervisning” eller 
opplæring i fromhet.140 

Det faktum at mer enn to av bøkene i  Schola pietatis i det vesentlige er etisk bestemt, 
viser at Gerhard - og her står han sammen med mange, kanskje de fleste av tidens ledende 
                                                 
133    Om Arndts kilder, se Hoaas, Johann Arndt, s. 38-44. 
134    For fulle bibliografiske opplysninger, se Litteratur. Kilder. 
135    Wallmann, Pietas contra Pietismus, s. 11. 
136    Schola pietatis,  s. 405-496 
137    Schola pietatis,  s. 580-644. 
138    Wallmann, Pietas contra Pietismus, s. 13. 
139    Wallmnn karakteriserer Schola pietatis som den lutherske ortodoksis ”klassiske fromhetslærebok”,  Pietas 
contra Pietismus, s. 130 og 11. 
140    Sträter, Meditation und Kirchenreform, s. 44. 
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kirkemenn, teologer og prester - deler Johann Arndts sterke uro over at kirketilhørighet, bruk 
av nådemidlene, munnens bekjennelse og deltakelse i kirkens gudstjeneste går sammen med 
et etter deres mening høyst ukristelig liv.  Når vi nå skal se nærmere på Gerhards syn på hva 
som kjennetegner sann kristelig fromhet og hvordan den kan fremmes, vil vi se at han deler 
ikke bare Arndts uro over situasjonen i kirkelivet, men også fromhetsbevegelsens 
grunnleggende positive anliggende: en levende og inderlig fromhet som viser seg i et ekte 
kristelig liv etter Guds bud, men altså med en mer markert luthersk aksent enn i Arndts Wahre 
Christentum.   

 
8.1 Utbredelse og betydning 
Johann Gerhards Schola pietatis er et omfangsrikt skrift.  Med sine godt over 1000 sider i 
kvartformat141 er det betydelig mer omfangsrikt enn Johann Arndts Wahre Christentum.  I 
utbredelse derimot kom det ikke i nærheten av Arndts skrift.  Det samme gjelder hans eget 
ungdomsskrift Meditationes sacrae (1606/7) hvor det er registrert minst ca. 240 opplag og 
opptrykk.  Men også elleve opplag representerer – skriftets art tatt i betraktning – en betydelig 
spredning.  I tillegg finnes det to utgaver med utdrag – en på tysk og en på tsjekkisk.142 Til 
forskjell fra Wahre Christentum fikk Schola pietatis aldri noen høy stjerne blant mystikere, 
spiritualister og radikalpietister, og vel heller ikke blant kirkelige pietister.143 
 Men det er gode grunner til å anta at Schola pietatis har hatt betydelig større betydning 
enn opplagene antyder. Det er påvist at Schola pietatis hadde betydelig utbredelse blant 
prester.  I Thüringen f. eks. viser en undersøkelse av Ernst Koch at Gerhards bok var den 
kanskje mest leste bok blant prestene på 1700-tallet. 144  I hertugdømmet Sachsen-Weimar ble 
bruken av Gerhards bok aktivt fremmet av hertug Wilhelm og kirkeledelsen, mens Arndts 
Wahre Christentum ble motarbeidet.  Gerhard utarbeidet selv Evangelischen Wegweiser med 
henvisninger til avsnitt som kunne leses til evangelietekstene for søn- og helligdager.  Fra og 
med utgaven av 1653 av ble denne trykt sammen med Schola pietatis.  I forordet anbefales 
prestene å gjøre seg bruk av den i sine prekenforberedelser.  Fra 1703 ble også en tilsvarende 
Epistolischer Wegweiser inkludert.  Ut fra dagens forskningssituasjon er det vanskelig å få et 
klart bilde av bokens betydning direkte og indirekte for forkynnelsen og øvrig 
embetsgjerning.  I menighetene har nok Johann Arndts Wahre Christentum hatt langt flere 
lesere enn Gerhards Schola pietatis.  Blant teologer og prester derimot har Gerhard hatt en 
innflytelse som kan sammenlignes med Arndt145  og da særlig i strengt ortodokse og 
pietismekritiske områder.  
 
8.2 Fromhetsbegrepet i Schola pietatis 
Som vanlig på denne tiden er tittelen på skriftet utførlig og angir i kortform dets vesentlige 
innhold.  Schola pietatis fulle tittel, lyder:  
 

SCHOLA PIETATIS. Das ist: Christliche und Heilsame Unterrichtung Was Für Ursachen einen jeden 
wahren Christen zur Gottseligkeit bewegen sollen / auch welcher Gestalt er sich in derselben üben 
sollen.146   

                                                 
141    Kvartformat svarer omlag til vårt A4 format. 
142    Se Bibliographia Gerhardiana 1601 – 2002, katalognummer 323, 348, 392, 580, 766, 785, 842, 946,  973, 
991, 1023,1053 og 1105. Utvalgsutgavene har katalognumrene 756 og 1065.   
143     Wallmann, Pietas contra Pietismus, s. 13. 
144     For det følgende se Ernst Koch, Dorfpfarrer als Leser.  Beopachtungen an Visitationsakten des 18. 

Jahrhunderts  im Herzogtum Sachsen-Gotha- Altenburg, i Pietismus und Neuzeit 21, 1996, 274-298.   
Wallmann, Pietas contra Pietismus, s. 12-13. 

145    Wallmann, Pietas contra Pietismus, s. 16. 
146    Det er mindre forskjeller i skriftets tittel i enkelte utgaver.  Utgaven som siteres i det følgende er Schola 
pietatis fra Wolfgang Moritz Endter, Nürnberg, 1719.  Denne utgaven finnes i Universitetsbiblioteket i Oslo.  På 
norsk vil tittelen kunne lyde:  SCHOLA PIETATIS.  Det er:  Kristelig og sunn undervisning om hva som 
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 I fortalen til hele verket som har overskriften Von Ubung der wahren Gottseligkeit  (Om 
øvelse (utøvelse) av sann fromhet), tar Gerhard utgangspunkt 1Tim 4, 8: «Øv deg selv i 
fromhet, for den legemlige øvelse er til begrenset nytte, men fromhet er godt for alt, og har 
løfte for dette og det kommende liv».147  Her klargjør Gerhard sin forståelse av (1) hva sann, 
kristelig fromhet er og (2) hvilken vekt og begrunnelse formaningen om fromhet har.  Vi vil 
her se på det første punktet. 

Gerhard finner at fromhet/Gottseligkeit i det store og hele brukes på to måter i Det nye 
testamente.  Det brukes på en snever måte (specialiter ac stricte) «når det viser hen til lydighet 
mot de hellige ti buds første tavle.»  Da står begrepet normalt ved siden av ett eller flere 
begreper som refererer seg til lovens andre tavle, f. eks ærbarhet, rettferdighet o.l.   Men 
fromhet/Gottseligkeit brukes også i en absolutt og videre betydning (generaliter ac late) når 
det står alene uten andre begrepet som refererer seg til lovens andre tavle.  

 
[Da]omfatter det lydighet både mot den hellige Guds  lovs første og andre tavle, og dermed mot hele 
loven, ja også kildesvellet for denne hellige lydighet, den sanne rettskafne bot og den levende tro på 
Kristus....  
  Brukt på denne måten omfatter ordet Gottseligkeit/fromhet i en sum alle kristelige dyder / og alt 
det / som fordres når det gjelder et hellig og GUD velbehagelig liv … 148 

 
Sammenfattende gir Gerhard følgende definisjon av den gudsfrykt/ fromhet/ Gottseligkeit 
som apostelen Paulus formaner oss til å øve oss i: 
 

Av alt dette går det klart og uimotsigelig fram / at disse tre deler hører med til sann fromhet/Gottseligkeit. 
For det første / Erkjennelse av synder ut fra Guds lov / og hjertelig anger over dem.  For det andre sann 
tro på Kristus / gjennom hvilken vi får del i tilgivelse for syndene / Den Hellige Ånds gave / og det evige 
liv. For det tredje / den nye lydighet eller at vi bærer frukt i gode gjerninger / som skjer i samsvar med 
Guds vilje / åpenbart i Ordet.149   

 
Og Gerhard understreker: alle tre delene - anger, tro og ny lydighet - hører med nødvendighet 
med i en sann og ekte fromhet.  Og ingen er ferdig med noen av dem en gang for alle. 
Fromme mennesker vil beflitte seg på dette – daglig og spontant.  Men gjennom hele livet er 
troen sjelen, grunnen og roten til fromheten hos en kristen.150  For å bruke tittelen på en av 
hans oppbyggelsesbøker:  det dreier seg om en «daglig gudfryktighets øvelse.»  Med dette har 
Gerhard lagt grunnen for opplegget for Schola pietatis.   
 I det følgende bruker vi som oftest ordet fromhet.  Men ofte lar vi det stå  sammen 
fromhet/Gottseligkeit for å gi til kjenne at de står for det samme. ”Gottseligkeit” er et ord 
formet av Luther som alternativ til det eldre tyske ”Frömmkeit” eller ”Frömmigkeit”.  De 
eldre norske ordene ”gudelig” og ”gudelighet” er lite gangbare.  Også ordet ”gudsfrykt” som 
er vanlig oversettelse i norske bibeloversettelser, forsøker vi å unngå i denne sammenheng 
. 
8.3 Opplegget for Schola pietatis 
De fem bøkene i Schola pietatis følger et ganske klart, til dels stereotypt opplegg.  På den ene 
side er det bestemt av botsfromhetens grunnanliggende:  Hvordan kan sann og levende 
fromhet styrkes blant dem som utad bekjenner troen?  På den annen side er det bestemt av 
Gerhards forståelse av hva ekte kristelig fromhet er.  Et tredje moment som er med å sette sitt 

                                                                                                                                                         
skulle bevege enhver sann kristen til å leve fromt / samt hvordan disse kan øve seg i fromhet.  (Fete typer og 
store bokstaver i originalen) 
147    Schola pietatis, s. 1. 
148    Schola pietatis, s. 2. 
149    Schola pietatis, s. 6-7 
150    Schola pietatis, s. 5. 
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tydelige preg på skriftet, er Gerhards syn på  og betydningen av kristen meditasjon eller 
betraktning, et emne han tidlig hadde satt seg godt inn i.151  Bare det andre punktet har direkte 
betydning for skriftets ytre struktur.  De to andre punktene har derimot vesentlig betydning 
for utformingen av og det som setter preg på de enkelte delene av skriftet.   

«De høyviktige og virkekraftige årsaker som skulle oppmuntre og vekke et hvert 
menneske til fromhet» er tittelen på Første bok. Her angir Gerhard det som er hans 
hovedanliggende og anfører  «grunner» eller bibelske lærdommer som, når de blir gjenstand 
for ettertenksom betraktning eller meditasjon, vil fremme troens liv og etterfølgelse hos de 
som bekjenner troen på Kristus. 

Boken består av to deler.   I den første presenterer han - fordelt på atten kapitler - de 
guddommelige egenskaper og gjerninger som vil fremme fromhet / Gottseligkeit hos oss når 
de blir gjenstand for alvorlig betraktning.  Etter en innledning hvor Gerhard gir en oversikt 
over Guds vesentlige egenskaper innad i guddommen og utad slik de viser seg i hans 
gjerninger,152 avslutter han innledningen sammenfattende med følgende ord: 

 
Se / på denne måten kan alle egenskaper som hører til Guds vesen betraktes på en slik måte at vi / 
gjennom det kan  vekkes og tilskyndes til fromhet / Gottseligkeit / det vil si / til gudsfrykt / respekt for 
[ære] og kjærlighet til Gud / til hellig lydighet mot Ham  / ...153 

 
Særlig er det Guds uendelige godhet og barmhjertighet, hans umålelige rettferdighet og hans 
majestet og guddommelige herlighet som er egnet til å vekke og oppmuntre oss til fromhet.  
Til disse vier han de atten følgende kapitlene.   
 

Kapittel 1 har Guds godhet generelt som tema.  Ved å betrakte Guds godhet skulle vi med god grunn 
ledes til å elske Gud som vårt høyeste gode, vokte oss for onde gjerninger og strebe etter det gode.154  
Deretter fra kapittel II til XII føres Guds velgjerninger fram som motiv for sann fromhet. Først behandles 
Guds velgjerninger i alminnelighet (II), så følger ett kapittel om Guds skaperverk (kap.III).  I en stor 
blokk får vi det som åpenbart er Gerhards hovedanliggende: Guds gjerning til vår forløsning (kap. IV-
XII).  Dette er den mest omfattende og utførlige delen av første del i første boks.155  Kapittel IV gir en 
bred oversikt over Guds gjerning til vår forløsning i to deler, først over hvordan han fjerner syndefallets 
onde følger, og deretter over gjenopprettelsen av det gode som ble tapt gjennom syndefallet. I kap. V 
settes så fokus på Kristi lidelse og død til vår forløsning. I de sju følgende kapitlene behandles så 
helligelsen[die Heiligung], dvs. Guds gjerning for å bringe Kristi forløsningsgjerning inn i menneskers 
liv: Guds utvelgelse til evig liv (kap. VI), hans kall til frelse gjennom Ordet (kap. VII). Gud har gitt oss 
sitt hellige Ord (kap VIII) og sakramenter (kap. IX - X), og rettferdiggjørelsens nådegjerning for Kristi 
skyld (kap. XI). Til slutt fokuseres den grunnleggende livsfornyelse og Åndens gave som følger på 
rettferdiggjørelsen og gjenfødelsen - først her i livet, så endelig i den kommende herliggjørelse (kap. XII).  
Det følgende kapitlet (kap. XIII) tar for seg de ærestitler som i Skriften blir gitt Gud Fader, Gud Sønn og 
Den Hellige Ånd på grunn av skapelse, forløsningen og frelsestilegnelse og helligelse.  Så følger kapittel 
XIV og XV om de velgjerninger Gud særskilt viser det enkelte mennesket [ein jeden Insonderheit] og om 
de guddommelige løfter. To kapitler om Guds rettferdighet156 og et om hans majestet og herlighet (kap. 
XVI-XVIII) - to av de tre guddommelige «egenskapene» som innledningsvis ble sagt at skulle behandles 
her særskilt.  

 
Overskriften på hvert av disse kapitlene - bortsett fra kapittel tretten - har denne formen: «Wie 
die Betrachtung ... / uns zur Gottseligkeit bewegen soll», ”Hvordan betraktningen av ... / 
                                                 
151    Allerede hans ungdomsskrift Meditationes sacrae vitner tydelig om det. Jf. O. Sträter, Meditation und 
Kirchenreform, s. 43f. 
152    Schola pietatis, s. 14-18. 
153    Schola pietatis, s. 18. 
154    Schola pietatis, s. 18-20. 
155    Schola pietatis, s. 27-82. 
156    Interessant er å merke seg at Gerhard her ikke behandler den typisk lutherske forståelse av «Guds 
rettferdighet» som den rettferdighet Gud gir, men den indre vesentlige rettferdighet i Gud og hans dømmende 
rettferdighet. 
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skulle bevege oss til fromhet.”  Dette viser at Gerhards formål ikke er en teoretisk, læremessig 
framstilling av hovedpunkter i troen.  Hans hensikt er, som hans teologiforståelse tilsier, 
praktisk rettet mot en levendegjort lære som viser seg i et gudhengivent liv til beste for 
medkristne og andre. 

Også fordelingen av stoffet i første boks første del viser klart hvor Gerhards hjerte 
ligger og hva som etter hans mening må stå i sentrum når spørsmålet er hva som er egnet til å 
vekke og fremme «die Gottseligkeit» hos kirkens lemmer. Det er Guds godhet og 
barmhjertighet, alt det Gud har gjort og gjør for å gjenopprette syndefallets skader og føre 
mennesket tilbake til det forhold til ham som det var skapt til.  

Den andre del av første bok har hele Guds skaperverk som tema, nemlig hvordan 
betraktningen av de enkelte deler av det kan fremme en sann fromhet hos oss.157  I en kort og 
instruktiv innledning skisserer Gerhard hvordan han ordner innholdet.158  Stoffet deles inn i 
grupper på to og fordeles på tjue kapitler.  Den grunnleggende deling er mellom 
fornuftbegavede skapninger – dvs. engler og mennesker - og det øvrige skaperverk.  Først 
behandler Gerhard englene – onde og gode – i to kapitler (kap. I og II). Deretter behandles 
menneskene i seksten kapitler (kap. III-XVIII), før han som avslutning tar for seg den 
”ufornuftige” skapning (kap. XIX) og verdens undergang (kap. XX).   

Mennesket og dets situasjon i verden og i forhold til Gud står altså som dette viser, 
definitivt i fokus.  Til grunn for framstillingen ligger den gamle ”læren” om de fire stender 
eller tilstander:159  1. Tilstanden før fallet, 2. etter fallet men utenom eller før omvendelsen, 3. 
etter omvendelsen, men før fullendelsen, og  4.  i fullendelsen.  

 
Først behandles ”uskyldens salige stand” (kap.III) og den ”usalige tilstand” syndefallet førte 
menneskeheten inn i (kap. IV).  Når det gjelder menneskets status eller tilstand etter fallet, tar  Gerhard 
først for seg ”de hellige og troende” som også får den desidert mest utførlige behandling, hele 76 sider 
(kap. V –  XVI).  I denne sammenhengen er den ytterste dom og menneskets stand og kallsgjerning i dette 
livet, inkludert (kap. XI og XII).  Bare to kapitler er viet ”de ikke-troende og gudløse” og deres liv her i 
verden og deres situasjon etter døden (kap. XVII-XVIII).   

 
Første bok i Schola pietatis gir uten tvil en omfattende og vel organisert innføring i den 
kristne tro.  Det vil likevel være uriktig å betrakte det som en innføring i evangelisk luthersk 
troslære for lekfolk, mens tredje til femte bok skulle representere etikken.  Både utvalg av 
stoff,160 vektlegging og fokus viser at  Gerhard følger sitt hovedanliggende og at vi her har å 
gjøre med anvendt teologi.  De temaer, tilstander og situasjoner Gerhard gir utførlig 
behandling i sin ”fromhetsskole”, er slike som han mener vil fremme personlig fromhet når de 
for alvor blir betraktet og grunnet på i Guds Ords lys. 

I fortalen til andre bok i Schola pietatis gjør Gerhard det klart at verket blir mer 
omfattende enn de to bindene som først var planlagt uten å gi til kjenne hvor omfattende det 
vil bli.  Men han håper ingen reagerer negativt på at de får mer enn de var stilt i utsikt.161  

 I innledningen til hele Andre bok162 motiverer Gerhard det han er i ferd med å 
presentere med å advare sterkt mot menneskets tilbøyelighet til etter eget forgodtbefinnende å 
tenke ut sin egen åndelighet og gode gjerninger.  På grunn av vår medfødte åndelige blindhet 
og mangel på sann gudskunnskap, må det føre galt av sted.  Likesom Jesus måtte lære sine 
disipler hvordan de skulle be for at deres bønn skulle være sann og ekte, slik må også vi lære 
                                                 
157    Schola pietatis, s. 103-216. 
158    Schola pietatis, s. 103. 
159    Schola pietatis, s. 112.  For en kort innføring, se Bengt Hägglund, Teologins historia, Lund: 
LiberLäromedel, 1981, s. 115-116. 
160    Flere ikke uvesentlige lærepunkter er ikke eller bare i liten grad behandlet. – f. eks mangler dåpslæren og 
læren om kirken 
161    Schola pietatis, s. 224. 
162    Schola pietatis, s. 226-231. 
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den sanne gudsdyrkelses ’hva’ og ’hvordan’ fra Guds Ord, om vi ikke skal havne i en 
åndelighet vi selv har diktet opp – ”selbsterdichtete Geistlichkeit” – og gode gjerninger vi selv 
har valgt oss ut, men som Gud ikke har behag i.163 

 
8.4 Nyttige hjelpemidler for ekte kristelig fromhet 
Før Gerhard tar fatt på de tre delene som i følge fortalen til Schola pietatis hører med til en 
sann og ekte fromhet:164 anger, tro og ny lydighet, finner han det derfor nødvendig i første del 
av andre bok over tretten kapitler å gå inn på hvilke midler som står til rådighet for den som 
vil leve et fromt og gudhengivent liv.165  Disse midlene er ikke bare nyttige hjelpemidler  
[heilsame Hülffsmittel],  men midler som Gud bruker til å virke fromhet /Gottseligkeit i 
menneskenes hjerter.  Dette gjelder spesielt den rette bruk av Ordet, nattverden, meditasjon og 
bønnen.  Disse innehar en særstilling, de er ikke bare nyttige, men nødvendige og kan ikke 
kan unnværes. Ja, regelmessig bruk av dem må anses som en del av en ekte evangelisk 
fromhet.166  Tolv av tretten kapitler vies til disse emnene.  Det eneste emnet ut over de nevnte 
som inkluderes, er interessant nok et kapittel om en tilbørlig disiplinering av legemet.  Dette 
går ikke på ”fysisk fostring” som en moderne leser lett kan tenke, men gjelder helst en 
evangelisk form for mild askese.  I fortalen til hele verket: Von Ubung der wahren 
Gottseligkeit, Om øvelse i /utøvelse av sann fromhet / Gottseligkeit, som er en drøfting av 
1Tim 4, 8 tilkjennes den liten eller begrenset betydning.  Likevel tas det altså med og 
tilkjennes en viss betydning - på sin plass.167  

Denne første delen av andre bok er, som vi skal se,  en særs viktig del av hele verket.  
Vi vil derfor se nærmere på den.  Hovedsaken her er den rett bruk av Guds Ord, den rette bruk 
av nattverden og en sann og ekte bønn arter seg.  Det fjerde viktige punktet, meditasjon, er 
knyttet direkte sammen med disse.  Det samme gjelder også bønnen.  Hvert av disse temaene 
behandles i to kapitler.  Først: ”at ... [bruken av Guds Ord, nattverden, den hellige betraktning 
og bønnen] ... fremmer fromhet hos oss”; deretter: ”hvordan ... [disse kan nyttes] … så de 
fremmer og tjener fromhet hos oss.”  For hvert av disse midlene anfører Gerhard først grunner 
fra Skriften for at de er gitt oss for å fremme en sann fromhet hos oss.  For Ordet, den hellige 
betraktning og bønnen anføres de tre samme argumenter: Guds befaling, de helliges eksempel 
og argumenter ut fra det gjeldende midlets karakter og/eller virkning.  For Ordet vises det 
dessuten i et fjerde punkt til følgene av ikke å akte på og betrakte Ordet, men slå det fra seg 
og dermed forakte det.168 

   Som begrunnelse for nytten i den hellige og andektige betraktning169, gjør Gerhard som 
Luther, Arndt og flere før ham,  i tillegg også bruk av en typologisk tolkning av 3Mos 11, 3, 
som moderne lesere i første omgang nok finner noe søkt, men som er instruktivt.170  I loven 
har Gud forordnet at bare drøvtyggende dyr skal anses som rene.  Med det gir han tilkjenne at 
det er et ekte kjennetegn på rettskafne kristne, mennesker som Gud har behag i, at de 
”drøvtygger” [ruminieren], grunner på og overveier Guds Ord og gjerninger.171   I 
kombinasjon med de ordene fra 5Mos 8, 3 om at mennesket ikke lever av brød alene, men av 
hvert ord som går ut av Guds munn,  skriver Gerhard: 

 
                                                 
163    Schola pietatis, s. 226-227 og 230-231. 
164    Innledningen til første del av Schola pietatis, s. 232-233 og ovenfor s. 41-43 om behandlingen av 
fromhetsbegrepet. 
165    Schola pietatis, s. 232-298. 
166    Schola pietatis, s. 296-298. 
167    Schola pietatis, s. 8-9. 
168    Schola pietatis, s. 236-237. 
169    Se også ovenfor s. 29-30. 
170    Schola pietatis, s. 250.  For Luther og Arndt, se Steiger, Nachwort MS 1606, s. 687-690. 
171    Se ovenfor s.29-30. 
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Guds Ord er det rette livets brød / som Herren Gud gir vår sjel som føde / 5Mos 8. v. 3 Skal det naturlige 
brød bli til tjenlig næring for legemet, må det tygges og fordøyes; slik må det åndelige brød, Guds Ord, 
om det skal bli til føde for og mette vår sjel,  gjennom betraktning tygges grundig og fordøyes slik at det 
deretter gjennom det indre menneskets årer blir fordelt ut .172 
 

Når det gjelder bønnen innleder Gerhard med at det er den bønn som er båret av tro som 
fremmer fromhet.  Likevel er det slik at  
  
 ... etter syndefallet er vår natur så fordervet at vi ut fra våre egne krefter i forstand og vilje ikke kan 

kjenne Herren Gud rett og i fromhet tjene ham og bringe ham gjerninger han har behag i, men Den 
Hellige Ånd må gjennom gjenfødelse, opplysning og fornyelse gi oss nye åndelige krefter,  som mange 
tekster i Den Hellige Skrift viser.173 
 

Dessuten er fornyelsen i dette livet ufullkommen.  Tross fornyelsen og Den hellig Ånds gave 
trenger  
 

... vårt indre menneske dag for dag å bli fornyet / 2 Kor 4, v. 16.  Vi må daglig beflitte oss  på å avkle oss 
det gamle menneske og iføre oss det nye menneske Ef 4 v. 22 og 24. Kol 3 v. 9 og 10 ... til det hører 
stadig på nytt en troende, daglig bønn.174 
 

Vi merker oss her vekten av at dette må skje daglig.  Andre steder kan Gerhard si at det må skje minst 
en gang daglig – det være seg natt eller dag.175 
 Til behandlingen av bønnen er knyttet et tredje kapittel (kap. XI) hvor Gerhard kommer 
med forslag til formulerte bønner. Her henviser han også til sin bønne- og andaktsbok Daglig 
Gudfryktighets Øvelse som er betraktninger i bønnens form.  ”Bønn bestå ikke i å lese opp 
eller si fram visse formularer,” sier Gerhard, men med henvisning til Jesu eksempel, mener 
han at slike bønner ikke bør foraktes.176  Hovedbehandlingen av bønnen finner vi forøvrig i 
fire lengre kapitler om bønn, takkebønn og lovprisning i tredjebok under behandlingen av det 
andre bud.177 
 Når det gjelder nattverden argumenterer Gerhard mer indirekte for at det er gitt til sann 
fromhet ut fra 1. dette hellige sakramentets karakter og ”egenskaper”,  2. ut fra dets ”materie” 
– gavene som gis og mottas: ikke bare brød og vin, men Kristi sanne legeme og sanne blod,  
og 3. ut fra det siktemål nattverden ble innstiftet for.  Og han spør: må ikke slike gaver 
fremme helligelse og fromhet hos oss – når den brukes rett?  Til det første punktet skriver 
Gerhard: 
 

Men nå er de h[ellige] sakramenter Verbum visibile, et synlig Ord / som Herren Gud  vil virke og bekrefte 
nettopp det samme i oss gjennom / som Han  virker i oss ved det forkynte og hørte Ord / likesom altså det 
at av vi hører og leser det guddommelige Ord fremmer fromheten hos oss, så kan også det at vi nyter den 
h[ellige] nattverd fremme fromheten hos oss.178 

  
Vi har alt gitt til kjenne at Gerhard ikke bare vil begrunne at bruken av de hjelpemidler Gud 
har gitt, er viktig, nærmest en plikt.  Hans anliggende er åpenbart å vise hvordan de kan nyttes 
så de fremmer og tjener det åndelige livet hos kirkens barn.  Til de fire grunnleggende 
hjelpemidlene Gud har gitt,  har Gerhard i sin behandling følgende underpunkter: 
 

                                                 
172    Schola pietatis, s. 250. 
173    Schola pietatis, s. 279. 
174    Schola pietatis, s. 279. 
175    Schola pietatis, s. 250.     
176    Schola pietatis, s. 288-289. 

 177    Schola pietatis, s. 580-617 og  617-44. 
178    Schola pietatis, s. 242. 
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Ordet   Nattverden  Den hellige betraktning  Bønnen 
 
Assidue & frequenter Seriam contritiomem Frequens & quotidiana  Pœnitenter 
Ofte og daglig  Alvorlig hjerteanger Ofte og daglig   Sann, rettskaffen bot 
  
Attente & diligenter Fiducialem Chr.  Fiducialiter 
Oppmerksomt og flittig apprehensionem  I sann tro og tillit 
   Med sann tro        
   på Christus 
 
Devote & ardenter Fraternam reconcilationem    Reverenter 
Med bønn og andakt Broderlig forsoning     Med all ærbødighet 
 
            
   
Submisse ac   Reverentiae         
          Frequenter 
Reverenter  exhibitionem      Mange ganger  
Ydmykt og  Ærbødig fremtreden        
ærbødig    
            
 
Pie & obedienter  Vita emendationem     Ferventer  
From lydighet  Alvorlig vilje til å     Andektig og inderlig
   bryte med synden     (brennende/varm)
           
            
          Humiliter  
          I sann ydmykhet 
 
          Instanter ac 
          perseveranter 
          Instendig og vedvarende 
 
Tross forskjeller - spesielt for nattverden og meditasjonen - viser denne oversikten klart 
hvordan den som er opptatt av fromhet/Gottseligkeit (ein liebhaber der Gottseligkeit) vil 
forholde seg til nådens midler, bønnen og den hellige betraktning og den nære sammenhengen 
som det er mellom disse midlene. Bønn og andektig meditasjon hører på det nøyeste sammen 
med, ja, de er uløselig forbundet med den rette bruk av Ordet og nattverden. Ordet må ikke 
bare brukes flittig, daglig og med all oppmerksomhet, men med ærbødighet og sammen med 
andektig bønn. Gerhard skriver: 
 

For ettersom vi ut fra de naturlige krefter i vår forstand ikke kan forstå hemmelighetene i det 
guddommelige Ordet / derfor trenger vi til det Den Hellig Ånds opplysning / men den må vi få gjennom 
bønnen. ... [Som for  Emmaus-vandrerne] så må han [Kristus] nå i våre dager åpne vår forstand ved Den 
Hellige Ånd / om vi ellers skal forstå Skriften på en nyttig måte. ... Derfor  må vi hver gang både på 
forhånd / før vi går for å høre det  Guddommelige Ord eller leser det / be Ham / at Han må opptenne lyset 
fra den guddommelige  erkjennelse og forstand i våre hjerter / og så / når vi har lest Guds Ord / må vi 
igjen be / at Han må forsegle og bekrefte Ordet i våre hjerter / slik at det kan bære frukt hos oss.179 
 

Det samme gjelder for den rette forberedelse, selvprøving og bruk av nattverden.  For at en 
skal gå til nattverden med den nødvendige ærlige og oppriktige anger og hjertelig tillit til 

                                                 
179    Schola pietatis, s. 239;  jf. s. 251.  Tobias Clausnitzers salmen ”Jesus frelser vi er her ...”, nr. 25 i 
Sangboken, er et lett tilgjengelig eksempel på en bønnesalme fra det Gerhard’ske miljø som på typisk vis gir 
uttrykk for den samme holdningen til og bruk av Guds Ord, som vi her har funnet hos Gerhard.  
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Guds løfter i sakramentet, er det viktig at en speiler seg i det speil som Guds bud er, og 
inderlig betrakter og holder fram for sitt hjerte de sentrale tekster i Guds Ord som taler ”om 
Kristi velgjerninger, om hans nådige tilgivelse av synden, om Guds barmhjertighet, eller om 
menneskets nåderike rettferdiggjørelse for Herren Gud.”180  Sammen med dette går en 
oppriktig vilje til å tilgi og forlike seg med sin bror eller neste, og et alvorlig forsett om 
heretter å føre sitt liv i samsvar med Guds Ord.181  
 De to kapitlene som har ”den hellige andektige betraktning” som tema, er korte, til sammen 
kun fire sider.  Til gjengjeld er meditasjonen - på samme måte som først og fremst Ordet, men til dels 
også nattverden - en integrert del i behandlingen av de fleste av de emner som tas opp i fortsettelsen.  
Med hellig, andektig betraktning mener Gerhard:  
 

... at en som i sannhet og av hjerte holder av [ein Liebhaber] fromhet, daglig setter av for seg en viss tid 
hvor han trekker sitt hjertets tanker bort fra alt ytre, jordisk og sysler som hører denne verden til, og går 
inn i sitt eget hjerte, og løfter sitt hjerte til betraktning av himmelske og åndelige saker.182 
 

Dette må skje minst én gang daglig med troens bønn og hengiven andakt.   Men det er ikke 
begrenset til ”lønnkammeret”.  En kan gå inn i sitt eget hjerte når som helst når anledningen 
byr seg, det være seg dag eller natt .183 Dette er Skriftmeditasjon i vid betydning: at en 
ettertenksomt og ”drøvtyggende” grunner på Skriftord eller -avsnitt, viktige begivenheter som 
Kristi vei til korset eller andre mer eller mindre sentrale bibelske tanker med en bevisst vilje 
til å ta det en grunner på til hjerte.  
 Men verken i kapitlene om hvordan en fruktbar betraktning må være, eller andre steder, 
gir Gerhard innføring i meditasjonsteknikk.  Når Gerhard taler om meditasjonens hvordan [de 
meditationis modo],  er det den rette indre åndelige og andektige holdning han er opptatt av. 
Men i direkte tilknytning til de to korte kapitlene om ”den hellige andektige betraktning” 
følger et langt kapittel hvor Gerhard presenterer åtte ”typer” hellige betraktninger [Arten der 
Betrachtung].184  Med det angir han emner [de meditationis objecto] som igjen deles opp i 
undertema. For å vise hvordan Gerhard konkret tenker seg, gjengir vi her stikkordsmessig 
disse åtte emneområde: 
   

1. Gud og hans skapning.  
2. Tema ut fra Tit 2, 12: Gudfryktig/”gottselig” i forhold til Gud som er over oss;  rettferdig mot vår neste 

som er ved siden av oss, og tuktig i og mot oss selv.    
3. Betraktninger fra Den hellige Skrifts bok og fra skapelsens bok.   
4. Meditasjoner over skaperverket ut fra de syv skapelsesdager.   
5. Pasjonsmeditasjoner ut fra de enkelte situasjoner i lidelsesberetningen.   
6. Meditasjoner etter skjemaet fortid, nåtid og framtid.   
7. Betraktninger ut fra skjemaet a.  det som er over oss:  Guds øye; b. det som er i oss: Godt og ondt; c. 

Det som er omkring oss: onde og gode engler, verden, vår neste og den øvrige skapning; d. det 
som er under oss: døden og graven, og helvete om vi lever i synden.   

8. De tolv timeslagene fra kirkeklokken som hjelp til korte meditasjoner gjennom dagen.  
 
For å konkretisere dette ytterligere siterer vi det Gerhard skriver i tilknytning til det første 
timeslag: 
 

Når den slår ett skal vi minnes at det er én eneste Gud / 5Mos 6. V. 4 som vi skal ære og ham alene skal 
vi tjene / fra denne Ene kommer alt og til denne Ene iler alt.  At det er én eneste Mellommann mellom 
Gud og mennesker, nemlig mennesket Kristus Jesus / 1Tim 2. V. 5 som vi skulle henge ved gjennom tro 

                                                 
180    Schola pietatis, s. 244-246. 
181    Schola pietatis, s. 246-247. 
182    Schola pietatis, s. 248. 
183    Schola pietatis, s. 250. 
184    Schola pietatis, s. 252-275; jf. O. Sträter,  Meditation und Kirchenreform, s. 47-48. 
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og kjærlighet.  At det er én Ånd / som binder sammen alle åndelige lemmer på Kristi legeme / driver dem 
til alt godt / Ef 4. V. 4.  At det er én Herre / én tro / én dåp / én Gud og Fader for oss alle / v. 6 slik at vi 
må være ivrige / til å bevare Åndens enhet gjennom fredens bånd / v. 3.  At Herren Gud har gitt en hver 
av oss kun én sjel / slik at vi må ta desto bedre vare på den.  Det Ene [klokkeslag] skal minne oss om / at 
vi må sukke med David / Salme 86. v. 11 og betrakte Guds Ord / Luk 10. V. 41:  Marta, Marta, du har 
mye sorg og møye / men ett er nødvendig.185  
 

Enda klarere blir det hvor viktig den hellige betraktning er for Gerhard, når en ser  hvordan 
han i resten av Schola pietatis behandler de tre vesentlige, dvs. delene som ekte kristelig 
fromhet består av.  Punkt for punkt ser vi at meditasjon over Guds Ord, dvs. Guds Ord hørt 
eller lest, sammen med bønn tas fram som den viktigste måten boten og botens frukter kan 
fremmes hos de oppriktige fromme.186 
 Gerhard er velkjent med at den andektige betraktning ikke alltid er en enkel sak.  Mange 
slags forstyrrende og til dels uverdige tanker dukker opp når en f. eks. ligger våken om natten.  
Før han går over til de tre kapitler om bønn, inkluderer han derfor et kapittel (kap. VIII) Om å 
styre og lede tankene på en måte som er tjenlig for den andektige betraktning. 
 Avslutningsvis knytter Gerhard tilbake til innledningen til første del av andre bok og 
understreker fem punkter som må iakttas i forbindelse med disse hjelpemidlene for sann 
fromhet.187  
 

1. De er ikke gjerninger som det ugjenfødte menneske ut fra egne naturlige krefter kan utrette slik 
Gud krever og slik at de er til behag for ham. 

2. Bruken av nådemidlene og bønnen er ikke meratoriske, dvs fortjenestesfulle gjerninger, for det er 
Herren Gud som ved sin Hellige Ånd som virker alt godt hos oss. Og det gjør han ikke uten midle,  
men ved at vi leser, hører og betrakter Guds Ordet og bruker nattverden.   

3. Så skjelner han uttrykkelig mellom nådemidlene og bønnen og deres rette bruk, og legemlig 
disiplin.  Disse ”midlene” er av forskjellig natur, verdighet og virkning.  ”Den flittige, inderlige 
betraktning av det guddommelige Ord og en andektig, inderlig bønn tjener mye mer til å fremme 
fromhet enn noen som helst ytre disiplinering av legemet, som på sin plass også har sin nytte.”188   

4. Ordet, nattverden, bønnen og den hellige betraktning er ikke bare nyttige hjelpemidler som en etter 
behov kan gjøre seg bruk av, men de er nødvendige og vesentlige deler av  en sann fromhet som en 
ikke kan dispensere seg fra uten alvorlige følger.   

5. Endelig hører det også med at bruken av alle disse hjelpemidlene må være ledsaget av den rette 
intensjon, nemlig at en ikke er opptatt av egen ære eller egen nytte, men - som Kristus formaner 
oss til – har Guds ære og nestens gavn for øye, om det ellers skal anses som ”rettskafne gode 
gjerninger.” 

 
Vi har sett hvordan bønn og andektig meditasjon hos Gerhard hører på det nærmeste sammen 
med Ordet og nattverden.  De syv punktene som vi har listet opp ovenfor viser tydelig 
bønnens plass og åndelige art.  Det er som sagt troens bønn det er tale om.  Den følger det 
fromme mennesket gjennom dagen.  Den er den botferdiges bønn.189  Derfor springer den ut 
av oppriktig anger over synden og hjertets tillit til Gud på Kristi forsoningens grunn.  Vel 
vitende om at det er den allmektige Gud en trer fram for, er bønnen preget av ydmyk 
ærbødighet og varm, ja, brennende takknemlighet.  Derfor berører bønnen alle deler av et 
gudfryktig menneskes liv.  Når Gerhard begrunner at bønnen er nyttig og nødvendig ut fra 
dens ”natur og egenart”, skriver han følgende: 
 

                                                 
185    Schola pietatis, s. 269. 
186    Schola pietatis, s. 313, 326, 327-231(!), 336-344, 358, 362,368 og 382. 
187    Schola pietatis, Kapittel XIII: Was insgemein bey diesen jetzt erzehlten Hülffsmittteln der Gottseligkeit in 
acht zu nehmen,  s.  296-298. 
188    Schola pietatis, s. 297. 
189    Schola pietatis, s. 283-288. 
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Når vi rett tenker over dette / så viser det seg / at alle kristelige dyder / og alt som hører med til 
fromheten / er kort sammenfattet i bønnen / ... Bønnen har nemlig i seg en rett kjennskap til Gud / 
ettersom ingen kan rett kalle på Gud / om han ikke har lært Ham å kjenne og fått smake hans vennlighet;  
selverkjennelse, ettersom vi har erkjent våre behov, skulle vi av hjerte sukke til Gud om hjelp; troen, 
hvordan kan de ellers kalle på ham som de ikke tror på? Rom 10, 14; kjærligheten, ettersom vi ikke ber 
bare for oss selv, men også for nesten; håpet, for ingen vil be rett, om han ikke håper å få noe gjennom å 
be; tålmodighet,  ettersom vi ikke alltid så snart blir bønnhørt; lydighet mot Herren Gud, for uten den vil 
ikke Gud høre bønnen, Salme 50, 15;  sann ydmykhet, ettersom vi i bønnen må ydmyke oss for Gud;  
måtehold, for i bønnen må vi vies måtehold og nøkternhet; rettferdighet, ettersom vi i bønnen bringer 
Gud det vi skylder å yte ham; åndelig klokskap, ettersom vi må ta i akt hvem vi ber til, hvordan vi ber og 
hva vi ber om; takknemlighet, ettersom vi må takke for den hjelp vi har fått.190 

 
Denne sammenfatningen utfyller de punktene Gerhard behandlet i kapitlet om hvordan den 
bønn må være som skal bidra til å fremme ekte kristelig fromhet.  Gudstjeneste  
(høre Ordet), personlig lesning av Ordet, Skriftmeditasjon og bønn er så nært knyttet til sann 
og ekte fromhet at de ikke kan skilles fra den uten at fromheten tar alvorlig skade.  Likevel 
defineres fromhet som boten og botens frukter, dvs. anger, tro og den nye lydighet.  Det vil vi 
nå se nærmere på. 
 
8.6 Fromhet: Anger, tro og ny lydighet 
Resten av fembindsverket Schola pietatis fra og med andre boks andre del behandler boten og 
botens frukter, dvs de grunnleggende delene av en sann evangelisk fromhet.  Det skjer på den 
måten at Gerhard først i åtte kapitler behandler boten (anger og tro).  Behandlingen av botens 
frukter eller den nye lydighet faller i to deler.  Først tar han i åtte kapitler for seg den nye 
lydighet generelt (in genere / insgemein).  Ut fra botens egenart, anger og smerte over synden, 
troen og erfaringen av Guds kjærlighet følger, i følge Gerhard, barnlig lydighet og gode 
gjerninger.191   
 

Av dette ser vi klart / at av angeren og smerten over synden oppstår odium & fuga peccati, at man for 
framtiden vil holde seg borte fra det onde / og av den sanne tro på Kristus kommer studium & amor 
operis boni, at man fra nå av vil beflitte seg på å gjøre det gode.  Disse to delene av den nye lydighet blir i 
Den H[ellige] Skrift kalt carnis mortificatio & Spiritus renovatio, korsfestelse, dødelse og demping av det 
syndige kjødet / og så Andens fornyelse / eller sui abnegatio & Christi imitatio, at man vil fornekte seg 
selv og følge etter Kristus.192 

 
I tredje til femte bok utdypes hva den nye lydighet betyr konkret ( in specie / insonderheit) i 
form av en omfattende utleggelse av De ti bud.   

Vi har tidligere betegnet Johann Gerhard som en typisk representant for botsfromheten 
innen den lutherske ortodoksi.  At det er riktig skulle nå være klart nok.  Men det kommer 
særdeles klart til uttrykk i andre boks andre del.  Opplegget er i store trekk som i bokens 
første del:  Først at boten og dens frukter og deres respektive deler er nødvendige,  dernest på 
hvilken måte de kan virkeliggjøres i troende menneskers liv slik at ekte fromhet fremmes.  
Kapitteloverskriftene om boten er som følger:193 

 
Kap. 1:  At den sanne, rettskafne bot er nødvendig for et fromt liv. 
Kap. 2:  Hva som kan bevege et menneske / til å gjøre bot. 
Kap. 3:  På hvilken måte en sann kristen kan virkeliggjøre boten. 
Kap. 4:  At den sanne og rettskafne boten omfatter anger og sorg over synden / og en sann, levende tro 

på Kristus. 
Kap. 5: At sann anger og sorg over synden er en nødvendig del av boten / og dermed av fromheten. 

                                                 
190    Schola pietatis, s. 280-281. 
191    Schola pietatis, s. 347-349. 
192    Schola pietatis, s. 348-349. 
193    Schola pietatis,   Innholdsfortegnelsen i Første bok.  De åtte kapitlene omfatter s. 299-344. 
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Kap. 6: Hvordan et botferdig hjerte kan øve seg i erkjennelse av og anger over synden. 
Kap. 7: At den sanne, levende tro på Kristus er en nødvendig del av boten og dermed av fromheten. 
Kap. 8:  Hvordan et botferdig hjerte kan øve seg i troen på Kristus. 

 
Også den nye lydighet generelt (in genere / insgemein) vies åtte kapitler194 og følger samme 
mønster: at den nye lydighet og dens deler er nødvendig og hva som kan bevege en sann 
kristen til ny lydighet, eventuelt hvordan den kan utøves i deres liv. 
 
 Kap. 9: At den nye lydighet er en nødvendig del av fromheten 
 Kap. 10: Hvordan et menneske kan øve seg i den nye lydighet og gode gjerninger. 
 Kap. 11: Hva som kan bevege en sann kristen til korsfestelse og dødelse av sitt syndige kjød og til 

Åndens fornyelse. 
 Kap. 12: Hvordan en sann kristen kan øve seg i korsfestelse av kjødet og fornyelse av Ånden. 
 Kap. 13: Hva som kan bevege en sann kristen / til å fornekte seg selv. 
 Kap. 14: Hvordan en sann kristen kan øve seg i å fornekte seg selv. 
 Kap. 15: Hva som kan bevege en sann kristen til etterfølgelse av sin Herre Kristus. 
 Kap. 16: Hvordan en sann kristen kan øve seg i Kristi etterfølgelse. 
 
Både for boten og dens følger, den nye lydighet, at de er nødvendige, hva som fremmer dem 
og hvordan de kan realiseres, framføres i disse kapitlene med en fylde av skriftmateriale og 
bibelske tanker og motiver.   For Gerhard er det maktpåliggende å gjøre det utvetydig klart at  
boten er ingen ”mellomting,” noe som er overlatt til hva vi etter vår egen vurdering finner for 
godt å gjøre.    
 

Det er absolutt uomgjengelig at vi gjør bot, om vi ellers ønsker å få del i Guds nåde, tilgivelse for syndene 
og det evige liv  ... Enten må vi gjøre bot i dette liv, eller for evig bli skilt fra dette livet / og vil bli støtt ut 
i helvete.  Grunn:  uten bot kan vi nemlig ikke komme nær Gud, men blir skilt fra Ham.  Men er vi skilt 
fra Gud / da er vi også skilt fra det livet som er i Gud og fra Gud / Ef 4. v. 18.  Er vi skilt fra det liv som 
er i Gud og fra GUD / da må vi gå fortapt for evig og bli fordømt / Det gis ikke noe tredje alternativ eller 
mellompunkt.195 

 
Som for Luther så finnes det også for Gerhard ingen åndelig fornyelse uten selvfornektelse og 
dødelse av kjødet og dets gjerninger.196  Vi kan ikke gå inn på Gerhards utførlige behandling 
av boten her, bare peke på noen markante trekk som i betydelig grad preger hans framstilling.  
 For det første når Gerhard første gang tar opp hvordan boten kan virkeliggjøres i en 
kristens liv,  understreker han sterkt at boten verken består blott og bart i munnens 
bekjennelse eller i at en legger seg til ytre levemåte [simulatione externa].  Dette er ikke  
annet enn hykleri som ikke er til behag for Gud.197  Den sanne bot som Gud har behag i, er en 
”hjertebot” som innebærer en indre forandring i hjerte.  En slik ”hjerte-omvendelse” omfatter 
tre deler:  1.  Alvorlig anger og sorg over synden;  2.  at en i en slik anger griper Kristus i sann 
tro [fiducialem Christi apprehnsionem], og 3. et forandret liv. 198 
 

For den som har en alvorlig anger og et alvorlig hat og uvilje mot synden i sitt hjerte / han vil ikke lenger 
med viten og vilje fortsette i synden.  Den som i sann tro har grepet Kristi velgjerninger / og hos den hvor 

                                                 
194    Schola pietatis, s. 344-383. 
195    Schola pietatis, s. 306, pt. 5. 
196    Luther bruker her kunstnerens utforming av en skulptur som illustrasjon. ”I en och samma handling hugger 
denne bort av råmaterialet och formar den bild, som skal utgestaltas.  På samma sätt ’hugges den gamle Adam 
bort’  under det at den nya människan formas.” Se Bengt Hägglund,  De homine.  Människoouppfatningen i 
äldre luthersk tradisjon, Lund: C W K Gleerup, 1959, s. 299. 
197    Schola pietatis, s. 313-314.  Dette kommer Gerhard tilbake til i kapittel 6 hvor han i forbindelse med 
hvordan sann syndserkjennelse blir til, i fem punkter kontrasterer sann og hyklersk anger. Schola pietatis, s. 325-
326. 
198    Schola pietatis, s. 313-315. 
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Kristus bor i hjerte,  / Ef 3. v. 17, i ham vil også Kristus leve / og ham i Kristus / Gal. 2. v. 20. Men der 
hvor Kristus lever og regjerer / der vil ikke synden herske lenger / Rom. 6. v.22.199 

 
Som avslutning minner Gerhard på karakteriskisk vis om at dette er Guds verk. 
 

 ... den sanne bot er ikke et verk som mennesket kan utvirke av egne naturlige krefter / men det er et 
nådeverk av Gud Den Hellige Ånd / som mange ord fra Den H[ellige] Skrift viser.  Derfor er det fremfor 
alt nødvendig når det gjelder å leve i en sann og rettskaffen bot / at man av hjerte sukker om sann 
omvendelse og ber: ... 

 
På dette følger umiddelbart en bønn til den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellige Ånd, at han 
må virke dette i oss.200 
 For det andre gjentar Gerhard gang på gang på ekte luthersk vis – særlig når han skriver 
om hvordan boten kan realiseres – at det er Den Hellige Ånd som virker anger og tro og ny 
lydighet hos oss, ”men ikke uten middel / men ved middel”, ja, ved ytre midler.201  Det ytre 
Guds Ord som lov og evangelium, hørt i forkynnelsen, lest og meditert over, og omsluttet av 
bønn, er Åndens virkemiddel.202  Men Guds Ord er ikke bare noe ytre.  Det er blitt til ved 
Guds Ånd og Ånden virker i og gjennom det.  I kapitlene om hvordan sann anger, tro og ny 
lydighet blir til og vedlikeholdes og utdypes,  står derfor Guds Ord hørt og lest og meditert 
over, (nattverden) og bønnen i sentrum.203  Det samme gjentar seg når Gerhard behandler 
viktige tema i tilknytning til De ti bud.204  Ånden og Ordet er nærmest to sider av samme sak 
hos Gerhard.  Joh 6, 63 siteres: Kristi Ord er Ånd og er liv. 
 For det tredje finner vi at Gerhard fra og med andre del av andre bok i Schola pietatis 
som oftest avslutter kapitler som har appliserende karakter med bønn om at Gud må virke det 
har vært tema i det foregående hos oss.205  Dette harmonerer med det han har holdt fram at 
Guds Ord hørt, lest og meditert over som avgjørende middel til å fremme ekte kristelig 
fromhet, bør omsluttes av bønn.  Fra å undervise om f. eks. den frelsende tro, drar han leserne 
med inn i en bedende betraktning om denne tro. 
 Vår behandling av Schola pietatis så langt viser at Gerhard på høyden av sin karriere 
som teolog målbevisst arbeider for det samme teologiske ideal som vi møtte i hans 
ungdomsskrifter, nemlig en fromhetsteologi av eminent praktisk karakter som skal fremme en 
evangelisk botsteologi båret oppe av et rotfestet syn på Den hellige skrifts guddommelige 
autoritet og virkekraft og med Kristi stedfortredende soningsdød som det sentrale 
tyngdepunkt. Disse to punktene vil vi kort berøre til slutt. 
 
8.7 Den hellige skrift -skriftens budskap - skriftens sentrum206 
 Vi har sett at Gerhards fromhetsteologi er sterkt Skriftorientert. I de vanlige kirke- og 
teologihistoriske lærebøkene er det ofte kun Gerhards syn på Den hellige skrift som vies 
                                                 
199    Schola pietatis, s. 315. 
200    Schola pietatis, s. 315. 
201    Dette gjentas regelmessig i kapitler hvor det er tale om realiseringen av anger, tro og ny lydighet, f. eks. s. 
326. 
202    Schola pietatis, kap. 4, s. 316-320; om lovens dom og skrekk i sjelen,  kap. 6, s. 322-331; om Åndens 
gjerning gjennom nådens midler og evangeliets ord om Kristus og hans velgjerninger, kap. 8, s.  336-343. 
203    Schola pietatis, s. 327-331, 336-44 og 358.362. 
204    Dette gjelder særlig i tilknytning til første bud når hvor Gerhard behandler følgende tema: gudserkjennelse,  
gudsfrykt, kjærligheten til Gud, den barnlige tilliten til Gud, håpet, tålmodighet, ydmykhet og lydighet. Schola 
pietatis, s. 420ff; 436ff; 458.463; 482; 495; 521f; 541ff og 555. 
205    I forbindelse med boten: s. 314f,  331, 343f;  den nye lydighet: s. 362, 368, 382 og mange steder i tredje til 
femte bok. 
206    Grunnleggende mht Gerhards Skriftsyn er Bengt Hägglund,  Die Heilige Schrift und ihre Deutung in der 
Theologie Johann Gerhards (1951); se også Hägglund, Die Theologie des Wortes bei Johann Gerhard, (1983)  
s. 272-283 og Steiger,  ”Das Wort sie sollen lassen stahn ...”  (1998), s, .338-365. 
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interesse.  Det hevdes da gjerne at Gerhard var den som utformet ortodoksiens lære om Den 
hellige skrifts verbalinspirasjon i dens klassiske form.  Samtidig hevdes det at teologiens bruk 
av den nyaristoteliske vitenskapsteori og metafysikk, som Gerhard var en foregangsmann for, 
førte teologien og spesielt skriftsynet ut i et håpløst uføre som førte til kollaps i møte med den 
teologiske nyorientering som nytiden, dvs. opplysningstiden med dens rasjonalisme, førte 
med seg.  Selv om dette er et utbredt syn, kommer det som Hägglund har påvist i sin 
avhandling Die Heilige Schrift und ihre Deutung in der Theologie Johann Gerhards, likevel 
ikke til rette Gerhards egen framstilling. 
 Gerhards lære om Den hellige skrift i sin fullt utviklede form finner vi i den bearbeide 
utgave av bind 1 av Loci teologici som kom i 1625,207 to år etter at Schola pietatis var fullført 
og i den grundige betenkningen Von der Natur, Kraft vndt Wirkung des geoffenbarten vndt 
geschriebenen Wort Gottes (1628) som han skrev på oppdrag av kurfyrst Johann Georg I av 
Sachsen i forbindelse med den Rahtmann’ske strid.  Det overraskende er at Gerhard i ingen av 
disse skriftene eller noe annet sted gir en egen, sammenhengende behandling av Skriftens 
inspirasjon.208 Først hos Wittenbergteologen Abraham Calov (1612-1686) en mannsalder 
senere kan en finne det som gjerne karakteriseres som ortodoksiens klassiske utforming av 
læren om Skriftens inspirasjon med de karakteristiske punktene suggestio rerum, suggestio 
verborum og impulsum ad scribendum – inngivelse av saksinnholdet, inngivelse av ordene og 
tilskyndelse eller oppdrag til å skrive.  Dette viktige elementet i den senere ortodoksis 
inspirasjonssyn forekommer ikke hos Gerhard.209  Gerhard ville sikkert være enig i de fleste 
av punktene i den senere ortodoksis syn på inspirasjonen, men han er ikke spesielt opptatt av 
slike spørsmål.  Han er først og fremst opptatt av meningsinnholdet i Skriften. 
 Som en på denne bakgrunn kunne vente, gir ikke Gerhard noe sted i Schola pietatis 
skriftsynet en utførlig teoretisk behandling.  Men i to viktige punkter i hans skriftsyn møter 
dem vi stadig på nytt: forholdet mellom Ordet og Ånden og Guds Ords virkekraft.  De er helt 
grunnleggende for hele hans tankegang i Schola pietatis og ellers.  Men dette er sentrale 
elementer i Luthers og hele den etterreformatoriske teolog som føres videre  Disse punktene 
hører nøye sammen og er av avgjørende betydning for hans syn på teologien som en i eminent 
forstand praktisk disiplin.   
Gerhard sysselsatte seg altså intensivt med disse spørsmålene i 1620-årene i forbindelse med 
den Rahtmann’ske strid, en utløper av de Arndt’ske stridighetene hvor det nettopp stod om de 
to nevnte punktene.210  
 I skriftsynet211 tenker Gerhard først og fremst ut fra Skriftens saks- eller 
meningsinnhold, dvs. dens res, den tanke som var hos Gud og som han åpenbarte for profeter 
og apostler.  Dette forkynte åpenbaringsvitner muntlig og senere lot de det på Guds oppdrag 
bli nedfelt i skrift. Både Gerhards og ortodoksiens anliggende er at Skriften temmelig direkte 
er Guds eget Ord, og derfor et levende og virkekraftige ord.  Såvel åpenbarings- som 
inspirasjonstanken uttrykker at det er Gud eller Den Hellige Ånd som står bak Skriften eller er 
dens egentlige kilde eller ”forfatter” (auctor). Det er det som gir den dens særegne autoritet.  
Det er dette som er Skriftens ”form” eller ”vesen” (causa formalis), det som gjør den til det 
den er – Guds Ord.  Men Skriftens ytre skikkelse (causa materialis)  – dens bokstaver, tegn, 
ord osv – hører på det nærmeste sammen med meningsinnholdet , dens res.  Begrepet Den 
hellige skrift (scriptura sacra) omfatter derfor begge deler, men først og fremst det 
                                                 
207    Tittelen på Bind 1 er: Exegesis sive Uberior Explicatio Articolorum De Spriptura Sacra, De Deo et De 
persona Christi in Tomo primo Locorum Theologicorum concisius pertractorum ... Johannis Gerhardi ... , Jena: 
Tobias Steinmann, 1625. 
208    Hägglund,  Die Heilige Schrift, s. 118. 
209    Hägglund,  Die Heilige Schrift, s. 118-119. 
210    Hägglund, Die Theologie des Wortes bei Johann Gerhard, (1983) s. 272-283 og Steiger,  ”Das Wort sie 
sollen lassen stahn ...”  (1998), s, .338-365. 
211    Det følgende bygger i all hovedsak på Hägglund, Die Heilige Schrift. 
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innholdsmessige saksinnhold (res).  Den samme tankegang uttrykkes med begrepene signa 
(tegnene) og signatum (det som betegnes) som er meningsinnholdet.212   
 Det er tydelig at Gerhard i tilretteleggingen av de ulike sider ved skriftsynet gjør seg 
bruk av den aristoteliske filosofis tankeformer.  Dette betyr at han gjør seg bruk av sin 
samtids vitenskaplige tankeformer.  Dette kan nok ha gitt enkelte punkter i hans syn en 
skjerpet form.  Men det vesentlige innhold er bestemt av Skriften selv og det reformatoriske 
synet på Guds levende og virksomme Ord.  Hägglund skriver om dette: 
 

Begge de nevnte tankegangene gir til kjenne at ordene (signa) ses umiddelbart sammen med innholdet 
(signatum), at Skriftens innhold ses umiddelbart sammen med Guds Ord.  Med dette er hovedtanken I 
den ortodokse syn på Skriften angitt:  Den hellige skrifts likeframme identitet med Guds Ord.213 

 
Dette er også bakgrunnen for Skriftens såkalte ”egenskaper”:  autoritet, fullkommenhet, 
klarhet og gjenomsiktighet (auctoritas, perfectio, claritas og perspicuitas og sufficientia).  Slik 
er det fordi det er Guds eller Åndens tale.  Dette er nemlig ”egenskaper” som i full forstand 
bare tilkommer Gud.  Også her har en Skriftens tankemessige innhold for øye.  Når det tales 
om Skriftens fullkommenhet og klarhet, mener man at den er tilstrekkelig (sufficientia) og 
inneholder alt vi mennesker trenger liv og salighet.  Brodden er her rettet mot Tridentinum og 
de pavelige teologene som hevder at Skriften er uklar og utilstrekkelig uten kirkens tradisjon 
og autorative utleggelse.  Mot rasjonalistiske sozinianerne og spiritualister (Valentin Weigel 
m.fl.) som dels krever en fornuftsmessig utleggelse, dels legger stor vekt på den indre 
åpenbaring og det indre Ord hos den troende, hevdes enheten mellom Ordet og Ånden. Ordet 
er ikke bare en ytre lyd og død bokstav.  Det er Guds eget Ord gitt ved Den Hellige Ånd.  I og 
gjennom dette samme Ordet virker Ånden tro og nytt liv og gir nytt lys til å forstå Skriftens 
budskap på en saksvarende måte.  Dette viser også at synet på Skriften som et virksomt 
nådemiddel henger direkte sammen med det grunnleggende synet på Skriftens vesen.  Heller 
ikke det er utdypende behandlet i Schola pietatis, men det er forutsatt og kommer til uttrykk i 
de fleste drøftinger fordi det er selve krumtappen i Gerhards fromhetsteologiske grunnsyn. 

 Om vi  til slutt spør hva som ut fra Schola pietatis er Skriftens sentrum eller 
hovedsak, er det nærliggende å svare:  boten og dens frukter.  Dette som er temaet i  Schola 
pietatis er slik Gerhard ser det, det dominerende tema i Skriften.  Men ved nøyere ettersyn 
viser det seg at sentrum i Skriften, slik Gerhard ser det,  er Kristi lidelse og død som et 
stedfortredende sonoffer for våre synder.  Dette blir tydelig når vi ser nøyere på opplegget og 
innholdet i Første bok : De høyviktige og virkekraftige årsaker som skulle oppmuntre og 
vekke et hvert menneske til fromhet.  Her presenterer Gerhard først  «grunner» eller bibelske 
lærdommer som vil fremme troens liv og etterfølgelse hos oss når vi gir akt på dem.214 Mest 
utførlig behandles Guds gjerninger til vår forløsning og blant dem det Kristus har gjort og lidt 
for å frelse oss (kap IV og V).  ”...ja, vi sier uttrykkelig at det fornemste hovedmål [Haupt-
Ursach] – finis prinsipalis – for alle Kristi gjerninger og all hans lidelse er vår forløsning.” Alt 
det øvrige som har med frelsestilegnelse og fromhetsliv å gjøre, er ikke hovedmål, men følger 
av denne virkekraftige hovedgrunn.215  I de kapitlene som følger216 tar Gerhard for seg 
helligelsen [die Heiligung], dvs. Guds gjerning for å bringe Kristi forløsningsverk inn i våre 
liv: utvelgelsen i Kristus, kallet til frelse gjennom Ordet, og  dåpen og nattverden som 
virkekraftige nådemidler, rettferdiggjørelsens nådegjerning, den grunnleggende livsfornyelse 
og Åndens gave som følger på rettferdiggjørelsen og gjenfødelsen, og så den endelige 

                                                 
212    Hägglund,  Die Heilige Schrift, s. 65-67 og s. 105-110. 
213    Hägglund, Die Heilige Schrift, s. 69. 
214    Se ovenfor om opplegget for Schola pietatis, første bok, s. 43-45. 
215    Schola pietatis, s. 41. 
216    Schola pietatis, s. 42-82. 
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herliggjørelse.  Alt dette er  utdeling av det Kristus fortjente så dyrt for oss, og det skjer ene 
og alene for Kristi skyld.217  

Vi ser her en klar linje fra Gerhards ungdomsskrifter, Testament og Meditationes sacrae 
hvor Kristi stedfortredende straffelidelse hadde en sentral plass.  Faktisk skrev han alt som 
sekstenåring en carmen, et dikt på gresk med lidelseshistorien som tema.  Det er ikke bevart.  
Siden var han hele livet opptatt av lidelseshistorien.   

Vi vil kort nevne to ting av interesse i denne sammenhengen:  For det første 
representerer lidelsesberetningen et tyngdepunkt i Gerhards forfatterskap.  I oversikten over 
de viktigste av hans skrifter er det tatt med tre som har lidelseshistorien som tema – helt eller 
delvis.  Det er De Vita Jesu Christi (1609).  Her behandler siste delen Kristi lidelseshistorie.  
Dernest følger Erklährung der Historien des Leidens vnnd Sterbens vnsren Herrn Christi Jesu 
(1611).  Sist men ikke minst må Harmonia evangelcia (1626-1627)  nevnes.  Dette er et 
betydelig verk som ble påbegynt av Martin Chemnitz (1522-1586),  fortsatt av Policarp 
Leyser (1552-1610), og avsluttet av Johann Gerhard som var ansvarlig for lidelseshistorien.  
Harmonia evangelcia var skrevet på latin, men det finnes en tysk utgave og utdrag på tysk 
engelsk og islandsk. I mer enn to hundre år er den blitt brukt av tyske prester i forberedelsen 
av prekener og slik vært med på å prege forkynnelsen. 
 Dernest viser rekonstruksjon av Gerhards bibliotek at man kan betegne pasjonsskrifter 
som et sentralt samleobjekt.  I Nachwort  til den kritiske utgaven av Erklährung der Historien 
des Leidens vnnd Sterbens vnsren Herrn Christi Jesu viser J. A. Steiger til en lang rekke slike 
skrifter som fantes i Gerhards bibliotek.218    
 Johann Gerhard hadde ord på seg for å være en særdeles from mann.  Dette preget ikke 
bare hans personlige liv, men satte sit preg på hans virke som prest.  Som professor i teologi  
la han vekt på å formidle den samme holdning til sine studenter.  Gjennom sine 
oppbyggelsesskrifter nådde han langt ut og hører utvilsomt med blant de prester og teologer 
som nådde lengst ut i sin tid, og som kar hatt langtvirkende betydning.  Interesse for Gerhard 
og hans skrifter har tatt seg sterkt opp i den seneste tid.  Om det blir en Gerhard-renessanse er 
vel tvilsomt.  Men det er visse tegn som kan tyde på at han kan få ny betydning i kretser som 
har sans for klassisk luthersk kristendomsforståelse.  

                                                 
217    Jf.  Steiger, Ein Kirchenvater der lutherischen Orthodoxie, s. 62ff.. 
218    Steiger, Nachwort, i Erklährung der Historien des Leidens vnd Sterbens vnsren Herrn Christi Jesu, s. 487f. 
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Islam og islamisme i Afrika 
 
 
Ved Terje Østebø 
  
Introduksjon 
De senere års utvikling har fornyet interessen for islam, og særlig bidratt til økt fokus på det 
som har fått betegnelsen islamisme. Selv om begrepene fundamentalisme og ekstremisme 
fremdeles er i bruk, er det ordet islamisme som har etablert seg både innenfor akademia, 
media og i dagligtale. Problemet med et slikt begrep er at vi ofte i vår higen etter å definere og 
kategorisere, overser relevante nyanser, harmoniserer forskjeller og står således i fare for en 
konseptualisering av et fenomen løsrevet fra den observerbare virkelighet. 

Bidrag fra såkalte post-moderne teoretikere innen religionsvitenskap har opponert mot 
tidligere forståelser som de anså for å dekontekstualisere religion. Man har ønsket seg bort i 
fra en ’essensialistisk’ forståelse av religion, og har i stedet argumentert for å forstå religion 
kontekstualisert og som del av den kulturelle og historiske sammenheng den måtte stå i. En 
slik tilnærming er i utgangspunktet positiv ved at den gir oss mulighet til å forstå religion ut i 
fra dens kulturelle og historiske sammenheng, samt at den tydeliggjør de mange variasjoner 
som finnes innenfor en gitt religion – bestemt av den kontekst den står i. På den annen side 
kan en slik tilnærming i ytterste konsekvens bringe oss ut i den totale relativisme, der den 
objektive realitet kun blir subjektive konstruksjoner, og der Gud kun har form i samsvar med 
skiftende kulturelle og historiske rammer. 

Likevel må vi erkjenne at alle religiøse uttrykk står i et dynamisk forhold til den 
gjeldende historiske, geografiske og kulturelle kontekst. Likesom vår norske religiøsitet er 
formet av vår historie og kultur, vil også islam være formet etter den kontekst den måtte 
befinne seg i. Islam i Somalia er ikke nødvendigvis identisk med i Indonesia. Det samme er 
tilfellet for den islamistiske bevegelse. Gjennom fremveksten av al-Qaida og andre såkalte 
terror-nettverk, får man lett inntrykk av at man taler om en homogen internasjonal størrelse. 
Ved nærmere ettersyn er det imidlertid tydelig at det foruten organisatoriske skiller, også 
finnes ideologiske variasjoner. Tydelig er også at islamismens innhold og aktivitet bestemmes 
utfra de utfordringer den gitte kontekst måtte stille den overfor. Selvsagt finnes det viktig 
fellesstoff, men av og til virker forskjellene så store at vi må spørre oss om det faktisk er 
mulig å bruke betegnelsen ’bevegelse.’  

Det er selvsagt ikke mulig å ta den fulle og hele diskusjon her. Men i vår omgang med 
islamismen som religiøst fenomen, bør vi ha klart for oss den heterogenitet som ligger 
innbakt, noe som blir  enda tydeligere når vi nærmer oss det afrikanske kontinent og den 
islamske diskursen som pågår der. 

I dette bidraget skal vi først se nærmere på de religiøse endringer som har funnet sted 
innenfor islam i sub-Sahara Afrika, nærmere bestemt fremveksten og utviklingen av den 
islamistiske bevegelsen.1 I den andre del skal vi gå inn på noen av utfordringene denne 
utviklingen medfører for kristen misjon.  
 
Islamisme i Afrika 
Afrika som engang ble beskrevet som det ’mørke hedenske’ kontinent, er i dag henholdsvis 
kristent og islamsk. Afrikas tradisjonelle religioner har gradvis måttet vike til fordel for de to 
verdensreligionene. Det betyr imidlertid ikke at afrikanske religioner ikke lenger gjør seg 

                                                 
1 Ordet ‘Afrika’ vil her brukt som betegnelse for sub-Sahara Afrika.  
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gjeldende blant de troende. Tvert imot har de vært viktige i utformingen av religiøse dogmer 
og religiøs praksis både blant kristne og muslimer.  

Islamske reformbevegelser er ikke et nytt fenomen i Afrika. Mest kjent er de 
vestafrikanske jihad, Madhi-staten i Sudan, Sufi-reformister i Somalia og på Swahili-kysten. I 
tillegg spilte impulsene fra Nasser, Hassan al-Bannas muslimske brorskap og Ghadaffi i 
Libya en viss rolle for utviklingen av islam i Afrika. Men en ny tendens begynte å gjøre seg 
gjeldende utover 80-tallet, og særlig utover 90-tallet da islamismen vant terreng over 
kontinentet. Siden den gang har vi vært vitne til islamistenes maktovertakelse i Sudan, Front 
Islamique du Saluts valgseier i Algerie og innføringen av shari’a lovene i Nigeria.   

Islamismen er ofte karakterisert som en bevegelse som kjemper mot modernismen, 
mot sekularisering og mot vestlig innflytelse i den islamske verden. For islamistene 
representerer en slik utvikling en forringelse og en ødeleggelse av det muslimske samfunn, og 
bidrar til en bevegelse bort fra profetens ideal. Islamismen blir således en kamp for å 
gjenskape islams ’glorious past’ der religionen gjennomsyrer alt individ- og samfunnsliv. Fra 
mikro- til makroplan føres en kamp der både individ og samfunn skal renses for ødeleggende 
elementer som skader den sanne utøvelsen av islam, og hvor tolkningen av sannhet er 
forbeholdt islamistene. Den politiske agendaen er tydelig, hvor målet er opprettelsen av en 
islamsk stat basert på prinsippene i islamsk lovgivning. 2  I Afrika later det til at det politiske 
fortegn til en viss grad bestemmes av de demografiske forhold. I Sahel og i Vest-Afrika der 
islam står sterkere rent numerisk, er det tydelig at den politiske agendaen er mer uttalt og har 
større gjennomslagskraft. Relevante eksempler her er innføringen av Shari’a i en rekke av 
Nigerias regionalstater og al-Bashirs islamistiske regime i Sudan. På Afrikas Horn og i Øst-
Afrika hvor islam står svakere i befolkningen, og hvor kristendommen står sterkere, har en 
politisk islam mindre gjennomslagskraft.    

På det afrikanske kontinent utkjempes det også en kamp på en annen front. I tillegg til 
kampen mot modernisme, sekularisering og vestlig innflytelse, er islamistene i stadig konflikt 
med en tradisjonell forståelse og utøvelse av islam. Mens afrikansk islam gjennom historien 
tok form som en symbiose bestående av normativ islam, sufisme og elementer fra 
tradisjonelle afrikanske religioner, har islamismen sett det som sin oppgave å reformere denne 
tradisjonelle praksis, hvor en slik sammenblanding ikke lenger ansees som legitim. Her legger 
en vekt på en renselse av islam både i innhold og i praksis, der tidligere religiøse forestillinger 
og ytringer blir utskilt fra den aksepterte islam og klassifisert som kulturelle element 
uforenlige med en sann islamsk praksis. Til gjengjeld vektlegges islams skrevne kilder, strikt 
overholdelse av bønn og faste, og et liv i overensstemmelse med en streng moralkodeks. 
Arabisk språk og klesdrakt har fått ny renessanse, hvor kvinners økte bruk av hijab er mest 
iøynefallende. Et annet viktig aspekt er fremhevelsen av kunnskap om islam, og 
vektleggingen av religiøs utdannelse. Antall moskeer og koranskoler har økt og fått ny 
betydning som sentre for opplæring i tråd med islamismens ideal. De er tilegnet flere 
funksjoner og fremstår som viktige politiske, sosiale og kulturelle møtepunkt mellom 
islamistiske ideologer og den muslimske grasrot.3 Det er blitt hevdet at dette er mer å betrakte 
som en reformbevegelse vesensforskjellig fra islamismen, men ved nærmere studier er det 
klart at den er motivert og båret av mye av den samme ideologi og bygger på mange av de 
samme kilder som islamismen.4 
                                                 
2 For generell informasjon om islamismen, se bl. a: Kepel, Gilles 2002: Jihad, the Trail of Political Islam, 
Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts; Esposito, John L. & Voll, John O. 2001: Makers of 
Contemporary Islam, Oxford University Press. 
3 For en interessant studie av koranskolens nye betydning i Kenya, se: Sperling, David C. 1993: ”Rural Madrasas 
of the Southern Kenya Coast, 1971-92”. I Brenner, Louis (red.): Muslim Identity and Social Change in Sub-
Saharan Africa, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, s. 198-209. 
4 Hodgkin, Elizabeth 1990: “Islamism and Islamic Research in Africa.” I Islam et societes au sud du Sahara, 4, 
s. 74. 
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Disse endringene medfører vidtrekkende konsekvenser for individuell religiøsitet, 
hvor religiøse forestillinger og religiøs praksis har fått et nytt innhold. Islam har i økende grad 
fått karakter av en koherent størrelse, som griper inn i de fleste av livets aspekter, og dermed 
fremstår som et totalt anknytningspunkt for religiøs, kulturell og etnisk identitet. Tidligere 
kulturelle og religiøse verdier og praksiser, bundet til lokalitet blir diskvalifisert, noe som 
igjen skaper prosesser for re-definering av identitet.5 Mens nyere kristen misjonstenkning har 
tatt til orde for en økt tilpasning av kristen tro til den gitte kontekst, er det interessant å legge 
merke til hvordan islamismen tar til orde for en dekontekstualisering av islam. Robin Horton 
hevdet med rette i sin tid at afrikansk islam tradisjonelt ikke problematiserte den pragmatisme 
og åpenhet islam utviste i forhold til pre-islamske elementer, mens kristen misjon her 
opptrådte langt mer rigid.6 Islamismens fremvekst og kamp mot tradisjonell afrikansk islam 
har slik sett brutt med denne pragmatismen, ved at man nå søker å forme afrikansk islam i 
tråd med en mer universell og uniform form for islam. 

Det vil her ikke være rom for en uttømmende analyse omkring årsakene til 
islamismens fremvekst i Afrika, men noen kommentarer hører med. Michael Walzer som har 
studert politiske revolusjoner, hevder at det i den revolusjonære prosess alltid finner sted en 
interaksjon mellom den revolusjonære elite og massen, ved at de impulser som påføres 
ovenfra eller utenfra møter respons i massene, og at gjennom revolusjonens forløp vil både 
elite og masse gjensidig påvirke hverandre.7 Det samme perspektiv kan også appliseres i 
forhold til de religiøse endringer vi er vitne til i Afrika. Den islamistiske bevegelse og 
ideologi har sitt opphav utenfor det afrikanske kontinent, og er målbæret av en bestemt 
intellektuell islamistisk elite. I og med at bevegelsen vinner terreng, og da særlig blant unge 
urbane muslimer, er det tydelig at den møter respons hos massene, og at dens innhold 
oppleves som relevant og meningsfull blant mottagerne. Dette forteller igjen at bevegelsen er 
i stand til å fylle visse behov som finnes blant Afrikas muslimer.  

I sitt forsøk på å forstå islamismens fremvekst i Afrika bruker Westerlund begrepene 
’factors of discontent’ og ’factors of content’, og hevder at politisk, økonomisk og sosial 
utvikling har ført til en stor grad av misnøye blant Afrikas (unge) muslimer. Fattigdom, 
arbeidsledighet og en vedvarende konflikt mellom modernitet og tradisjon har bidratt til en 
økende grad av psykososial fremmedgjøring. Inn i denne virkeligheten trer islamismen frem 
som reaksjon, og har maktet å erstatte misnøyen med ’factors of content’, der moderne 
islamsk utdannelse, islamsk utviklingsarbeid og en ny form for islamsk rasjonalitet fremstår 
som troverdige og relevante religiøse uttrykk.8 Islamismen opptrer dermed som et totalt svar 
på misnøye, opplevelsen av fremmedgjøring, livet i en fragmentert virkelighet, og bidrar slik 
sett til å skape tilhørighet og trygghet. 
 
Islam, islamisme og kristen misjon 
Selv om det finnes regionale ulikheter, vil disse religiøse endringene på en eller annen måte 
berøre kristen misjon. Utvilsomt stiller denne situasjonen kristen misjon overfor mange 
vanskelige problemstillinger, og fordrer til gjennomtenkning av mål og strategier. I denne 
siste del skal vi se nærmere på noen få av disse utfordringene, samt peke på et viktig 
imperativ for det videre arbeid blant muslimer i Afrika.  

                                                 
5 For relevante studier om islam og tradisjonell islam i Afrika, se Westerlund, David & Evers Rosander, Eva 
(red.) 1997: African Islam and Islam in Africa, Hurst & Company, London; Brenner, Louis (red.) 1993: Muslim 
Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis 
6 Horton, Robin 1971: ‘African Conversion. I Africa 41,2, s. 105 
7 Walzer, Michael 1980: Radical Principles, Basic Books, New York, s. 201-223 
8 Westerlund, David 1997: ‘Reaction and Action, Accounting for the Rise of Islamism.’ I Westerlund, David & 
Evers Rosander, Eva (red.) 1997: African Islam and Islam in Africa, Hurst & Company, London, s. 308-333. Se 
også Waltz, Susan 1986: ‘Islamic Appeal in Tunisia,’ i The Middle East Journal, 40,4 s. 651-670. 
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Utfordringer  
Kristen misjon i Afrika har i den senere tid blitt trappet ned. Mangel på ressurser hos 
misjonsorganisasjonene, sammen med en strategi for å gjøre afrikanske kirker selvstendige, 
har ført til at antallet misjonærer har sunket, og at økonomisk støtte til afrikanske 
partnerkirker har blitt kuttet.  

Selv om de fleste ser det som positivt at afrikanske kirker blir mer selvstendige, har en 
slik utvikling til tider vært smertefull. Ofte er det slik at vestlig misjon har bygget opp en 
infrastruktur og et organisasjonsvesen av et omfang og med et utseende som afrikanske kirker 
ikke har ressurser til å drive videre. Resultatet kan dermed bli et stort sprik mellom kirkenes 
mål og det de makter å innfri. 

På den annen side opplever Afrikas muslimer økt tilgang til økonomiske midler. 
Islamske organisasjoner i land som Saudi-Arabia, Gulf-statene, Libya, etc. –  har i de siste tiår 
blitt tilført betydelige beløp som ledd i å styrke islam i Afrika. Disse midlene bidrar til å 
finansiere bygging av moskeer og islamske skoler, drive nødhjelp og utviklingsarbeid, og til å 
finansiere misjonærer og produksjon av religiøst undervisningsmateriell. Når det gjelder det 
sistnevnte, har omfanget av litteratur, videoer og kassetter økt betraktelig i den senere tid. 
Denne skjevheten i forhold til økonomiske ressurser oppleves som svært vanskelig for mange 
afrikanske kirker. Mens prester og evangelister må gå på minstelønn, kirkebygg forfaller og 
den generelle aktiviteten begrenses, er man samtidig vitne til at stadig større moskeer bygges, 
antallet godt betalte islamske misjonærer øker, og et islamsk utviklingsarbeid som brer seg i 
omfang.  

En annen viktig utfordring er islamismens vektlegging av konflikt-dimensjonen i 
forhold til kristne. Forholdet mellom kristne og muslimer i Afrika har aldri vært entydig, men 
ved islamismens fremvekst har man markert en tydeligere avstandtagen og eksklusivitet i 
forhold til ikke-muslimer. I flere tilfeller har en økende militant islamisme forårsaket 
voldelige konfrontasjoner mellom kristne og muslimer, konfrontasjoner som både har vært 
igangsatt av muslimske aksjoner og kristnes reaksjoner. I tillegg har en økende 
misjonsaktivitet fra begge hold også bidratt til understreking av konflikt-dimensjonen. 

Den muligens viktigste konsekvensen er islamismens vektlegging av religiøs 
utdannelse. Mens kristen misjon tidligere ofte stod overfor en islamsk befolkning som hadde 
liten eller ingen kunnskap om sin egen religion, møter man i dag nye generasjoner med en til 
tider grundig kjennskap til islam. Religiøs utdanning var tidligere forbeholdt de få bemidlede, 
mens de muslimske massene i hovedsak ble innført i den kulturelle kontekst ved at den 
voksne generasjon i den umiddelbare nærhet fungerte som sosialiseringsagenter. Nå er 
kunnskap om islam blitt tilgjengelig for de fleste gjennom et formelt islamsk 
utdanningssystem og med lærere som har solid utdannelse innen islam. Afrikanske muslimer 
fremstår dermed som mer intellektuelt grunnfestet i sin egen tro, og ikke sjelden ser vi at 
polemikk mot bibel og kristendom inngår som en viktig del av den religiøse utdannelsen.  
 
Utdanning 
Dette bringer oss til et viktig imperativ i dette bidraget, nemlig behovet for å forstå islam. Økt 
kunnskap gir selvsagt ikke løsningen på alle våre utfordringer, men i møte med islam har 
kunnskap og forståelse alltid hatt stor betydning. Når nå Afrikas muslimer i større grad 
vektlegger kunnskap, fordres vi til ytterligere å bygge opp vår kompetanse på islam, både for 
våre misjonærer og for våre partner-kirker. Den viktigste form for kunnskap vil være den som 
misjonæren tilegner seg i felten, der man gjennom praktisk erfaring, gjennom informanter og 
gjennom observasjoner, opparbeider seg kompetanse på den religion og på det folk han eller 
hun arbeider i blant. Men for at man best kan gjøre seg nytte av disse erfaringene er det viktig 
med en viss grad av forberedelse som setter han eller hun i stand til å systematisk å utvikle ny 
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forståelse. Innholdet i denne forberedelsen er heller ikke likegyldig, hvor både bredde og 
dybde hører med. 
  The Unseen Face of Islam av Bill Musk har i en årrekke vært obligatorisk lesning for 
misjonærer som søker en tjeneste blant muslimer. Boken er en lettlest introduksjon til det som 
ofte kalles ’folke-islam’, forstått som en form for islam og islamsk praksis i motsetning til 
normativ islam. En slik dikotomi angir en overforenkling av det mangfoldet som finnes 
innenfor islam.9 Riktignok finnes det fellesnevnere innenfor islamsk praksis, men problemet 
med begrepet ’folke-islam’ er at det blir for inkluderende og overser de mange variasjonene 
som finnes innenfor praktisert islam. Vi kunne tilsvarende spørre oss om hvor meningsfullt et 
begrep som ’folke-kristendom’ ville være? Poenget mitt her er at islam alltid må observeres 
og forstås i lys av den kontekst den faktisk opptrer i. Skal vi forstå praktisert islam er det 
viktig å understreke studiet av islam i kontekst. Det samme gjelder for islamismen som også 
opptrer og blir farget av sin kontekst. Generell innføring i ’folke-islam’ vil med andre ord 
ikke være tilstrekkelig for en misjonær som planlegger tjeneste blant muslimer. I tillegg til en 
innføring i islams historie og lære, bør han eller hun legge vekt på studier av det konkrete 
området han ønsker å virke i; islams historie, de religiøse praksiser og samtidig islamsk 
diskurs. Han bør også skaffe seg generell kjennskap til islamismen og dens særpreg relevant 
for det aktuelle området.  

Rent konkret innebærer dette en utvidelse av islam-studier for den misjonær som tar 
sikte på arbeid inn mot islam. I tillegg til god kjennskap til islam generelt, noe kunnskap om 
arabisk, bør det altså gis mulighet for grundige områdestudier som gir kunnskap om relevante 
forhold og problemstillinger i den aktuelle kontekst. Misjonæren bør så godt som råd er være 
kjent med de religiøse føringer og strømninger han vil møte i felten. Forberedelsen bør også 
legge vekt på kristen apologetikk i møte med islam. Ettersom islamismen har aksentuert en 
polemikk omkring sentrale kristne dogmatiske spørsmål, slik som Kristi to-naturslære, 
treenigheten, etc – bør kandidaten arbeide grundig med disse spørsmålene.  

Også hos afrikanske kirker er det et stort behov for økt kunnskap om islam og om 
misjon blant muslimer. I mange områder finnes det kirker og organisasjoner som på ulike 
nivåer arrangerer kurser og seminarer om islam. Kvaliteten på slike kurs er ofte god, men den 
kan også variere. Et annet problem er at de arrangeres sporadisk, slik at man mister 
kontinuitet mellom hvert kurs. I tillegg er det ofte utenlandske misjonærer som underviser, 
noe som ytterligere svekker kontinuiteten. 

Selv om det i Afrika finnes flere seminarer som tilbyr enkle innføringskurs i islam, er 
det svært få som kan tilby reelle studier innen islam og misjon blant muslimer. I Kenya har St. 
Paul's United Theological College i Limuru planer om å starte et master-program til høsten, 
men det er høyst usikkert om det kommer i gang. Videre finnes det i regi av Project for 
Christian Muslim Relations in Africa planer om tilsvarende program i Ghana for 
engelsktalende og i Kamerun eller Benin for fransktalende. I 2003 startet Mekane Yesus 
kirkens seminar i Addis Abeba et toårig studium i islam som del av seminarets BTh-program. 
Studiet inneholder kurs i islamsk historie, dogmatikk, arabisk, evangelisering, apologetikk og 
kristne-muslimske relasjoner. Ettersom programmet er helt nytt, er det mye som gjenstår i 
utbyggingen av et fullverdig tilbud. Kvalifiserte lærere mangler, biblioteket trenger 
oppgradering og kurstilbud når det gjelder kontekstualisert islam i Etiopia vil måtte bygges ut. 
Dersom man makter å bygge ut slike utdanningstilbud i Afrika, burde det også ligge til rette 
for samarbeid mellom disse og tilsvarende institusjoner i vesten, hvor blant annet utveksling 
av studenter og lærere kunne være en mulighet.  

                                                 
9 For en diskusjon omkring mangfoldet innen Islam, Se Manger, Leif 1999: ”Muslim Diversity: Local Islam in 
Global Contexts.” I Manger, Leif (red.): Muslim Diversity: Local Islam in Global Contexts, Curzon Press, 
London, s.1-36. 
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For kristen misjon vil det alltid være viktig med et tydelig fremtidsperspektiv og 
samtidig en klar forståelse av sin samtid. Derfor vil det være av stor betydning at vi er 
oppdatert på de endringer som finner sted med hensyn til islam i Afrika. Sammen med våre 
partnere burde vi satse på å bygge opp en god kompetanse som gjør oss bedre  i stand til å 
forstå samtiden og være forberedt på fremtiden. 
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Menneskerettigheter – sett fra muslimsk synsvinkel – og 
misjon 
 
 
ved Dagfinn Solheim 
 
Hvem kan gi et sant og utfyllende bilde av Islam i dag? Er det dem som dreper hundrevis av 
sjiamuslimer (2.3.2004) i Irak, på sjiamuslimene sin største festdag? Dersom vi generaliserer 
er det da ut fra det vi ser hos islamistene, fundamentalistene, de som vil fornyelse, 
modernistene eller kanskje terroristene som er de sanne muslimene? Er det prestene eller 
lekfolket og mannen i gata som lever et stille og normalt liv? Synet på menneskerettigheter og 
religionsfrihet vil avspeile litt av mangfoldet. Samtidig kan vi se tydelige trender i forskjellige 
miljøer. Dersom vi ser dette vil vi også forstå muslimene litt bedre og kanskje komme dem litt 
nærmere. 

Det finnes muslimske menneskerettighetserklæringer. Det er også mange muslimske 
intellektuelle som har arbeidet med spørsmålet om menneskerettigheter. Flere av dem hevder 
at vi i Vesten har tatt lite hensyn til deres syn og innspill i dette spørsmålet.  Noen, som 
Mawdudi, reagerer negativt i forhold til dette og sier at det bare er muslimene som har 
menneskerettigheter som virkelig er til å regne med. De har en guddommelig bakgrunn og 
overgår alt det som er skapt i Vesten. Det er nemlig etter hans syn bare mennesketanker som 
vi i siste instans ikke kan følge. Sharin Ebadi går en annen vei og inviterer til dialog. Det vil 
bety at vi virkelig må lytte til hverandre og se hva vi kan enes om. 

Vi vil legge merke til at det er stor forskjell mellom Sunnimuslimer og Sjiamuslimer 
når det gjelder dette. Sjiaene vil ha større åpenhet for tolkning i dagens situasjon. Likevel er 
det land som er svært bundet av presteskapet. Reformbevegelsen har ikke alltid like gode kår 
å arbeide under. Likevel er de som hører til reformbevegelsen en naturlig plattform for dialog 
og samtale om disse spørsmålene. 
 
1. Litt om kildene til menneskerettighetene 
 
1.1 Medina-konstitusjonen 
Ebadi fører oss tilbake til Muhammed sin tid for å finne grunnlaget for menneskerettighetene. 
I Medina ble det nemlig laget en grunnlov eller konstitusjon i 622. 1 Det var her i Medina 
Muhammed begynte sitt religiøse, politiske og militære lederskap. Her utviklet han det 
muslimske samfunnet (umma) etter mønster fra datidens klan-fellesskap. Muslimene ble 
stadig angrepet og måtte utvikle en hær for å beskytte seg selv. I Medina-konstitusjonen ble 
fellesskapet mellom muslimene formalisert. Her beskriver en også forholdet til vennlige ikke-
troende (dette gjelder jødene i Medina) og utenforstående. Muslimer, jøder og utenforstående 
(avgudsdyrkere) var de tre gruppene som levde sammen i Medina. Grunnloven sier følgende: 

1. Muslimene utgjør ett fellesskap (umma). 
2. Hver klan er ansvarlig for å betale løsepenger og blodpenger for sine medlemmer. 
3. Samfunnet tolerer ikke kriminalitet og skal ikke beskytte kriminelle, selv om personen 

hører til klanen og selv om den kriminelle handlingen ble gjort mot en utenforstående. 
4. Medlemmene i samfunnet skal forenes og vise solidaritet mot vantro både i fred og 

krig og gi beskyttelse til sine naboer. 

                                                 
1 Uichol Kim, Henriette Aasen & Shirin Ebadi: Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran. 
Fagbokforlaget , Bergen 2003, s. 307 ff 
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5. Jødiske grupper som er nevnt i konstitusjonen har lov til å beholde sin egen religion 
og tilhøre fellesskapet, og muslimene skal gi dem hjelp når det er nødvendig. 2 

 
1.2 Menneskerettigheter i Koranen og i vår tid 
Sayyid Abul A’la Mawdudi (1903-1979) er en av de mest innflytelsesrike ideologer og 
skribenter i Islam. Han er kanskje den mest leste muslimen i det 20. århundre. Hans mest 
kjente bok Toward Understanding Islam er også oversatt til norsk: Islams fundamenter. Han 
stiftet det islamske partiet (Jamaat-i Islam) i 1941. Han og partiet hans har vært svært sentrale 
i islamiseringsprosessen i Pakistan. Mawdudi hevder at Islam har vært opptatt av og gitt 
uttrykk for menneskerettigheter like fra starten. Mawdudi ville revitalisere Islam og gjøre 
Pakistan til en sann islamsk stat. For ham eksisterte det egentlig bare to grupper i verden – 
Islam og Vesten. Vesten var for ham en fiende. For ham var de menneskerettighetene som ble 
utviklet i Vesten klart underlegne til menneskerettighetene i Islam. Menneskerettighetene 
hadde for ham sine røtter i Koranen og Sunna (tradisjonen).  

Mange ikke-muslimer har anklaget muslimene for ikke å ta menneskerettighetene på 
alvor. De blir anklaget for å ha fundamentalistiske og konservative løsninger på dagens 
utfordringer og problemer. Muslimene har selv arbeidet mye med menneskerettigheter og 
hvordan disse skal anvendes i vår tid. De har arbeidet med hvorvidt islamsk lov gjør det 
vanskelig eller umulig å kritisere vanlige løsninger på moderne utfordringer. Blant disse 
utfordringene er særlig menneskerettigheter, demokrati og kvinners rettigheter. De fleste 
islamske land har kodifisert UDHR 3 og andre konvensjoner om menneskerettigheter. Når det 
gjelder debatten om UDHR har noen muslimske delegater reservert seg  i forhold til noen 
prinsipper. Dette gjelder særlig tanker om religionsfrihet, omvendelse og menneskelig likhet. 
Dette har ført til utgivelse av bøker om menneskerettigheter sett med muslimske øyne og det 
er også gitt ut muslimske menneskerettigheter. Disse kommer både fra dem som vil 
revitalisere islam og fra dem som kaller seg modernister. Det er stor forskjell mellom 
muslimske forfattere på dette området: Qutb 4, Mawdudi, An-Na’im, Safi, Manzoor m.fl. 
Muslimene utgjør 1/6 av verdens befolkning, og det er viktig at de kommer til orde og tas på 
alvor i denne viktige debatten. Vi kan legge merke til at i denne sammenhengen er muslimene 
sterkt kritiske til det vi kan kalle moderniteten (særlig i Vesten). Vestens arbeid med 
menneskerettighetene blir sett på som et logisk  utkomme av den franske- og den amerikanske 
revolusjonen. De blir ellers knyttet til sekulærhumanismen som kom etter opplysningstiden. 
En hovedanklage for mange muslimer vil være at Vestens arbeid med HR ikke tar hensyn til 
Guds vilje eller det åndelige element. Menneskerettighetene i Vesten har blitt til i en sekulær 
sammenheng som muslimene ser på som en verden i sterkt moralsk og åndelig forfall. 

Mawdudi har skrevet 130 bøker. Han debuterte i 1927. På denne tiden var den 
muslimske verden i oppløsning og forfall. Det store Ottomanske riket var oppløst og kalifen 
hadde gått av. Mawdudi ville være med å gjenreise den muslimske verden. Hans hovedfiende 
var Vesten. De  islamske land skulle bli et klart og godt alternativ til Vesten. Muslimsk lov 
(Sharia) var etter hans syn klart overlegen i forhold til Vestens lover. Han ville beskytte 
muslimene mot den fremmede, materialistiske verden. Han var ikke konservativ på den måten 
at han ville bevare hele den muslimske tradisjonen. Han ville fornye ved å gå tilbake til 
kildene og den første muslimske tiden.  

Mawdudi hevder at spørsmålet om menneskerettigheter ikke er noe nytt for 
muslimene. De har sin kilde hos profeten Muhammed. Menneskene skulle ikke spørre etter 
rettigheter, hevder han. Det er bare Gud som kan gi mennesket rettigheter. Vestens 
menneskerettigheter er basert på mennesketanken (Thomas Paine, den franske revolusjonen, 
                                                 
2 ibid 95 
3 UDHR Universal Decalration of Human Rights 
4 omtalt senere, s 5 
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UDHR og andre). Derfor har de ingen autoritet. Derimot  fins det slike rettigheter i Koranen 
og tradisjonen. Det er en religiøs plikt for muslimene å opprette og fastholde slike rettigheter. 
Slik ville han anvende klassiske Sharia-tradisjoner i vår moderne kontekst. Dette gjelder ikke 
minst kvinner og deres rettigheter og plikter. I forholdet til kvinner sier han konkret at en skal 
”avvise alle fremmede vaner, nye og gamle.” 5 Mawdudi er ikke en nytolker men holder seg 
strikt til tidligere avgjørelser. Mayer6 sier tydelig at Mawdudi er diskriminerende mot ikke-
muslimske minoriteter. I nasjonalstaten er ikke de som hører til minoriteten skikket til å være 
med å styre. Minoriteten må tåle en viss diskriminering mot å få en viss beskyttelse og slippe 
militærtjeneste. De skal også betale en særskatt (jizyah). 

Koranen blir brukt for å støtte dette synet. I Koranen kan en finne steder som støtter 
både likhet og ulikhet. De lærde strides om tolkningen. I isolasjon kan en finne steder i 
Koranen som viser at muslimene er overlegne over andre (3:110, 9:29, 5:51). Koranen sier 
også at ”dere er alle Adams etterkommere”. Awdah hevder at islam anerkjenner alle 
mennesker som like uten noen kvalifikasjoner eller unntak. Men Mawdudi har altså et 
diskriminerende syn og hans innflytelse har vært stor like til i dag. 

Ann Elizabeth Mayer har skrevet en god del om menneskerettigheter i muslimsk 
sammenheng. Hun har vært særlig opptatt av Mawdudi. Konklusjonen hennes er at den 
støtten muslimene i dag gir til menneskerettighetsprogram bare er overfladiske. Mawdudi og 
andre hevder sterkt at de historiske Sharia-lovene er overlegne i forhold til UDHR og andre 
lignende konvensjoner. Hun mener at dette kan føre til brudd i arbeidet med de internasjonale 
menneskerettighetene. Det gjelder særlig diskriminering av ikke-muslimske minoriteter og 
rettigheter for kvinner. Når Mawdudi søkte etter opphavet til menneskerettighetene gjaldt 
dette utelukkende for muslimer. Både han og andre går tilbake til Medina-charteret som det 
første dokumentet som garanterte politiske rettigheter for borgerne. Men dette dokumentet var 
klart basert på den tidens klan-lover. Hvordan kan det gjelde eller tilpasses vår tids samfunn? 

Mawdudi har fått stor innflytelse og har hatt stor betydning for utviklingen av 
menneskerettigheter blant muslimer. Han drar klare slutninger når det gjelder 
menneskerettighetene i Vesten. Disse bygger ikke på grundige studier av Vestens filosofer og 
andre bidragsytere. Vi kan heller ikke si at Mawdudi er representativ for muslimene. Men han 
står for et syn som har stor innflytelse i dag. Han går tilbake til Muhammed og den første 
tiden for å finne støtte for sine synspunkt i dagens debatt. Vi må også se på andre i muslimsk 
sammenheng som kommer til helt andre slutninger. Det er mange muslimske forskere som går 
en annen vei. De vil ikke hevde en eksklusiv holdning, men ønsker å fremme en universell 
holdning og uavhengighet. En av disse er Ismail Al-Faruqi. Han vil arbeide for gjensidig hjelp 
og samarbeid. Han ønsker å arbeide for noen prinsipper vi kan samarbeide ut fra. Sharin 
Ebadi er også en forsker som er blitt kjent på grunn av tildelingen av Nobels fredspris. Vi vil 
stanse litt for hennes tanker om dette senere. 
 
1.3 Menneskerettigheter og hellig krig (jihad) 
Det har kommet flere bøker som tar opp det som skjedde 11. september 2001. I Norge har 
Kari Vogt og Anders Heger skrevet om dette7. Boken tar for seg et brev en av 
selvmordsaktivistene, Muhammad Atta, har skrevet før aksjonen. Dessuten analyserer boken 
hva det er i Koranen og Sharia som kan inspirere og drive mennesker til slike handlinger. For 
dem er det ikke tale om selvmord, som er forbudt i Koranen, men de ser på seg selv som 
martyrer. De er den hellige lovens håndhevere. 

                                                 
5 Sajjad Idris: ”Reflections on Mawdudi and Human Rights”i The Muslim World july/oct 2003:554 
6 se omtale to avsnitt lenger ned 
7 Kari Vogt og Anders Heger: Bruddet. Hellige krigere og en ny verdensorden. Cappelen 2002 
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I brevet henviser Atta til to avsnitt i Koranen, Hærfanget og Bruddet (sure 8 og 9). 8 
Den siste av disse surene i Koranen, bruddet, er det også som har gitt denne boken navn. 
Bakgrunnen for Hærfanget (sure 8) er slaget ved Badr i 624. Dette slaget var innledningen til 
kampen mot de hedenske innbyggerne i Mekka. Her står det: ”Gi dem et slag over nakken og 
slå dem over deres finger! Dette fordi de har brutt med Gud og Hans sendebud,…Ildens straff 
venter de vantro.” Når brevet tolker dette og andre koranutsagn, sier Vogt at ”det er den 
snevreste og absolutt mest sekteriske måte å nærme seg det hellige budskap på.” Og videre 
konkluderer boken: ”Det er dessverre mulig i dag å verve ungdommer på grunnlag av slike 
feilaktige og forenklete lesninger av budskapet.”9 Her er altså konklusjonen at dette brevet og 
den måten terroristene tolker Koranen på er sekterisk, feilaktig og forenklet. Vi skal se at det 
også er dyktige muslimske teologer som mener dette er den ”riktige” tolkningen av Koranen. 
Vi skal drøfte det siden. Men her er konklusjonen klar: ”Bare et forsvinnende lite fåtall vil 
kjenne igjen eller akseptere de sekteriske og forvridde tolkningene som leder frem mot 
septembermyrderiene i 2001.”10 

En sak det neppe er tvil om er at disse ”terroristene” ser på seg selv som martyrer. 
Dersom jihad tolkes i retning av terrorhandlinger som den vi ser på her, vil dette ha stor 
betydning for menneskerettigheter generelt. Er jihad en tilstand mellom muslimene og de 
vantro, til tider definert som det sekulariserte Vesten, så vil dette også prege holdningene til 
minoriteter i muslimske land. Det vil også sette sitt preg på hele forholdet mellom muslimer 
og mennesker med andre religioner og livssyn. Igjen blir det en hovedsak å spørre: finnes det 
en ”riktig” eller autoritativ tolkning i disse spørsmålene. Her vil vi se på hvordan Vogt 
kommer til rette med dette. Boken tar utgangspunkt i både Koranen og Hadith (tradisjonen).  

Jihad blir sett i forhold til pliktene en muslim har som gjerne blir kalt de fem søylene: 
trosbekjennelsen, bønnen, fasten, almissen og pilegrimsreisen. De lærde diskuterte lenge om 
antallet plikter. En fraksjon, sier Vogt, ønsket å ha med en sjette islams søyle: jihad eller 
hellig krig. I utgangspunktet betyr ordet ”å anstrenge seg”. Det kan bety fysisk strid, en 
åndelig anstrengelse eller bestrebelser for å nå høyverdige etiske mål. Et av stedene som 
refereres til som en misjonsbefaling er sure 16:126. 11 ”Diskuter med dem” har andre oversatt 
med ”bekjemp dem på det sett som er lempelig.” Dette åpner for konfrontasjon, men det har 
med åndskamp, ikke krig å gjøre. Det blir her kalt en ”tungens jihad”. Jihad kan defineres 
slik: ”Jihad forbyr alle former for tilbedelse som ikke er rettet mot den ene Gud; jihad rettes 
mot vold og alt ondt og skal beskytte liv og eiendom. Jihad utbrer det gode og alle dyder.” 
Dette er et sitat fra Eldjazairi sin bok. 12 Muhammed selv taler om to slags jihad: den lille 
jihad og den store jihad. Den lille jihad referer til et felttog. Når en kommer heim fra ytre 
kamp, kan en konsentrere seg om den store jihad, den viktigste striden, nemlig kampen i oss 
selv. Den store jihad er et hvert menneskes kamp mot onde tilbøyeligheter hos seg selv. Den 
lille jihad, derimot, kan bli utkjempet med våpen i hånd. 

Et flertall av de rettslærde, sier Vogt, har samlet seg om en tolkning av jihad i 
betydningen ”krig for islam” som ”kollektivets plikt og rett til å forsvare seg overfor ytre 
fiender.” Bare unntaksvis kunne jihad bli en individuell oppgave. Jihad var en sak for 
fellesskapet. I lange tider refererte jihad seg til spørsmålet om å utbre islamsk lov. Det å utbre 
islam ville tjene hele menneskeheten. Der islam inntok nytt land kunne de som ble erobret 
ofte beholde sin religion. Dette gjaldt i særdeleshet bokens folk. De ”usiviliserte” 
(avgudsdyrkerne) fikk valget mellom islam og sverdet.  

                                                 
8 sure 8 og sure 9: Hærfanget (al-Anfal) og Bruddet (al-Tawba) 
9 Vogt 2002:16 
10 Vogt 2002:18 
11 Vi bruker norsk utgave av Koranen ved Einar Berg, 5. opplag 2002 
12 Vogt 2002:24 
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Historisk har tanken om hellig krig mot de vantro dukket opp. Til dels har krigen også 
vært rettet mot muslimer. Her har en brukt sure 35:29 som omtaler ”de lunkne”. Vi nevner 
noen av de andre Koranversene som har vært brukt. Vi merker oss at surene fra tiden i 
Medina er mer kompromissløse enn de fra Mekka. Kjemp for Guds sak…men (2:186). Det 
sies også at de som bekjempes (dvs. muslimene) har kamptillatelse (22:40-41). En må 
legitimere kampen og det forutsetter en provokasjon. Vi har også sett i den senere tid at det 
kreves samstemthet for å kunne gå til hellig krig. Det mest kjente verset når det gjelder hellig 
krig er sverdverset (9:5): ”…så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir 
dem, legg bakhold for dem overalt!…”. Det var altså denne suren Atta minnet seg selv om å 
lese før han førte flyet inn i tvillingtårnene.  

Tenkningen om jihad i vår tid har to representative kilder. Den ene er Mawdudi og 
hans parti som vi alt har nevnt. Den andre er Sayyid Qutb og Muslimbrødrene i Egypt. Boken 
Veimerker kom ut i 1964. Her ser vi at han beskriver det dekadente Vesten: en kapitalistisk 
opphoping av eiendom med ågerrenter og monopol. Det er tale om en egoistisk 
individualisme og en dyrisk frihet (fritt samkvem mellom kjønnene). Dessuten finnes det en 
utstrakt rasediskriminering. ”sammenlignet med alt dette, hvilket vidsyn og hvilken 
menneskelighet representerer ikke islam!” (fra Veimerker). Rent praktisk er det tale om 
handling og soldater som kjemper for det islamske budskapet. Ut fra denne nye strategien ble 
den egyptiske jihad-bevegelsen startet i 1979. Nå blir også jihad betraktet som den enkelte sitt 
ansvar. Det dannes grupper som arbeider for en verdensomspennende islamsk stat. Et resultat 
av dette var at Anwar al-Sadat ble myrdet i 1981. 

Her kan vi tydelig se framveksten av et fundamentalistisk islam. Noen har også kalt 
det islamisme. 13 En vil bevare en ren og autentisk lære. Dette skal være sentrum for kampen 
mot et ødelagt og demoralisert samfunn. Retningen har ikke minst vokst fram under fattigdom 
og ydmykende forhold. Her blir toleranse i forhold til forskjellige religiøse forestillinger 
bannlyst. Islamismen omfatter ikke bare det ”rent religiøse”, men omfatter hele 
samfunnslivet. For å fremme disse tankene vil opprustning og utdanning av folket være 
viktig. Mawdudi kjempet for dette. Dessuten har retningen også en militant ideologi. 
Mawdudi og det islamske forbundet har spilt en vesentlig rolle i Asia. Dette gjelder særlig 
Pakistan, Bangladesh, India og Kashmir.  

Mark Gabriel (psevdonym) var tidligere professor i islamsk historie og religion ved 
Al-Azhar universitetet i Kairo. Han er selv blitt en kristen, men kjenner tolkningen av Sharia 
ved dette prestisjetunge universitetet. Det er neppe tvil om at Mark Gabriel kjenner 
tolkningstradisjonen ved dette universitetet. Likevel kan det lett skje forenklinger og 
generaliseringer av det som sies. L. Lee Grady sier nemlig i forordet at ”han (Mark) beviser 
rett og slett at radikale muslimer praktiserer islam slik Muhammed gjorde det.” Faren er, slik 
noe av debatten viser, at en slutter at det er de radikale muslimene som praktiserer islam slik 
det burde praktiseres etter sin intensjon. Dermed sier en gjerne at den radikale fløyen har rett. 
Slik må islam forstås. Dette blir feil og tilsvarer ikke den mangslungenhet vi finner innen 
islam.  

Et annet utsagn av Grady er at ”han (Mark) forklarer at det er islams religiøse ideer, 
blant annet hentet fra Koranen og islamsk lov, som ligger bak de ekstreme aksjonene.” 14 Da 
følger lett den tanken at terroristhandlingene har sitt utspring og basis ut fra islam slik en 
finner den i Koranen og Sharia. Terrorhandlingene blir en naturlig følge av islams lære slik en 
finner den i de omtalte skriftene. Igjen må vi si nei til en slik tolkning. Det som kan sies er at 
også terroristene har funnet tankegods i Koranen og Hadith som de bruker og tolker. Vogt vil 
kalle denne tolkningen ekstrem og ikke i det hele tatt normativ. Hun og mange med henne vil 

                                                 
13 Islamisme er et uttrykk for ”islamsk fundamentalisme” som ble brukt i fransk forskning i 1980-årene 
14 Gabriel 2002:10-11 
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kalle dette en feil bruk av Koranen. Dersom vi ser på den kristne historien vil vi også der 
finne ekstrem utlegning av Skriften som har ført til krig, korstog mv. 

Et viktig skille i tolkningen av Sharia går mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer. 
Dessuten er det ved siden av en hovedstrøm innen tolkningen også en fundamentalistisk 
(islamisme) og en modernistisk tolkning.  
 
2.0 Et forsøk på nytolkning av Koranen og Sharia i vår tid 
 
Mawdudi søkte fornyelse gjennom å gå tilbake til kildene og en tidligere autoritativ tolkning 
av den. Han tok avstand fra mye av det han så i sin muslimske sammenheng i Pakistan og 
ville fornye Islam. Han brøt med tradisjonen i sin tid og vendte tilbake til tidlig islamsk 
skrifter og tradisjon. Han var ikke åpen for nytolkning i vår tid. Modernister og 
reformvennlige jurister og ledere har gått andre veier. 
 
2.1 Shirin Ebadi, menneskerettigheter og forskjellige tradisjoner i tolkningen av Sharia 
Shirin Ebadi er blitt kjent gjennom at hun mottok Nobels fredspris i 2003. Hun vil gjerne 
fornye Islam og relatere den til situasjonen og utfordringene i vår tid. Hun går ganske langt i 
kontekstualisering. Dette har gjort at hun er kritisk til mye av det som skjer i hennes eget land. 
Hun lever i Iran som har en majoritet av sunnimuslimer. Etter Shaens fall i 1979 har 
presteskapet hatt stor makt og innflytelse. Det gjelder også politisk makt slik vi ser det ved 
valgene i år (2004).  

Det som virkelig skiller forskjellige muslimske grupper er deres syn på og tolkning av 
Sharia. Hvordan skal en muslim bruke loven slik at den taler inn i hans situasjon i dag? Er det 
bare prestene som har rett til å tolke loven? Har juristene noe av denne retten? Hva med folk 
flest? Hovedkildene til Sharia som nesten alle samler seg om er Koranen og Hadith (den 
nedfelte tradisjonen). 15 

I tillegg til disse to hovedkildene taler mange muslimer om to andre kilder til 
lovgivning i dag. Den ene er samstemte slutninger (ijma=konsensus)  i møte med nye 
utfordringer. Disse slutningene kan en se tilbake på og lære hvordan en skal tenke i dagens 
situasjon. Det vil kunne sammenlignes noe med tradisjonen i den katolske kirken. Den fjerde 
kilden er analoge slutninger (quias=deduction by analogy). Siden narkotiske stoffer ikke var 
et samfunnsproblem på Muhammeds tid tok ikke han opp dette. Men det fins paralleller når 
det gjelder avhengighet og negative følger av bruk/misbruk. Dette gjør at en kan gi råd om 
narkotika i dag, parallellt med det som sies om alkohol i Koranen og Hadith. Slike 
analogislutninger er også nedtegnet og vil stå der som hjelp i nye utfordringer i dagens 
samfunn. Dette er en teknikk som har blitt brukt særlig av sunnimuslimer. De har nemlig vært 
svært motvillige til å bruke ijtihad (se under). 

Ebadi går en annen vei som også finnes i muslimsk tradisjon. En nøkkel til å forstå 
henne vil være å se på hvordan hun vil anvende Sharia. I tillegg til Koranen og Hadith operer 
hun med en tredje kilde (hun vil også regne med de to som er nevnt i forrige avsnitt) til å løse 
dagens problemer. Det er uavhengig resonnering eller ijtihad. Ordet i seg selv betyr å streve 
hardt for å oppnå noe. Det som gjør at dette skiller seg ut f. eks fra Mawdudi er at hun regner 
dette som et menneskelig bidrag. Det betyr også at det stadig pågår en prosess med utvikling 
og tolkning av lovene i en verden som hele tiden forandrer seg. For henne er det viktig å finne 
en harmoni mellom fornuft og åpenbaring. Mawdudi vil hevde at menneskerettighetene er gitt 
av gud og overlegne over alle andre forsøk, og de kan ikke forandres. Ebadi vil også fastholde 
Koranen og Hadith, men vil si at omtrent alt i Koranen og tradisjonen trenger tolkning i 
dagens situasjon! Det er en kjerne av religiøs sannhet som ikke kan forandres. Men mye av 

                                                 
15 Det finnes forskjellige Hadith-samlinger, men vi tar ikke opp det her. 
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det som sies i Koranen er kulturelt betinget. Hun vil gå tilbake til Muhammeds tid for å se på 
den kulturen og situasjonen som var der og da.  

Ebadi regner altså med to hovedkilder i lovgivningen. Den ene er det som er nedfelt i 
Koranen og Hadith. Det har en overordnet autoritet. Men bare 1/10 av dette er lover. Det 
meste av Koranen og Hadith er åpent for tolkning. Her kommer ifølge Ebadi den andre 
hovedkilden inn, nemlig fornuften. Hun regner med en harmoni mellom åpenbaring og 
fornuft. Hun legger derfor stor vekt på konteksten og tolkningen inn i en gitt historisk og 
kulturell situasjon. Vi må kjenne den historiske og kulturelle situasjonen da Koranen ble til. 
Det kan hjelpe oss til å tolke Koranen og de prinsippene som er gitt i den inn i vår situasjon. 
Ebadi vil samtidig gå i rette med vestens rasjonalisme som bare regner med en kilde til 
kunnskap. Fornuften er ikke nok til å forstå tilværelsen og innordne oss på best mulig måte. 
Åpenbaringen er også nødvendig. Sharia har en guddommelig kilde, men den skal også tolkes 
inn i vår tid og vår situasjon. 

Det avgjørende spørsmålet blir hvem som har rett til å foreta en slik ”uavhengig 
nytolkning”. Ebadi vil hevde at alle har denne retten. En særlig forutsetning har de 
intellektuelle og juristene. Sharia, sier hun, kan bli anvendt på en måte som samsvarer med 
menneskenaturen og nye situasjoner. 16 Loven har to hoveddeler, sier hun. Den ene handler 
om mennesket sitt forhold til Gud og de pliktene de har (de fem søylene). Men en stor del av 
loven taler om medmenneskelige forhold. Det gjelder familie, samfunn, skilsmisse, arv osv. 
Dette innebærer en forskjell fra vesterlandsk lovtradisjon. Her skiller en nemlig mellom 
lovene staten gir og personlig etikk. Islamsk lov omfatter alle deler av menneskelivet, også 
det private. Derfor vil Loven og lovtolkningen få svært mye å si både for samfunnet og for det 
enkelte individ. I Islam er det lovstudiet som får en enorm oppmerksomhet og ikke teologien. 
Koranens ord står fast: ”For Guds ord finnes ingen forandring.” (10:65). Det betyr imidlertid 
ikke at loven blir likt forstått av alle muslimer. ”Forskjellige tolkningsskoler har gitt 
dramatisk forskjellige resultater.” sier Ebadi. 17  Ett og samme koranvers kan ha  50, 70, ja 
700 forskjellige tolkninger.  

Lovtolkerne vil alle regne med to atskilte perioder i åpenbaringen av Koranen. Den 
første delen fikk Muhammed i løpet av 12 ½ år i Mekka. Den andre delen ble til i Medina-
perioden, 9 ½ år. Ebadi vil gå kontekstuelt til verks å analysere situasjonen der åpenbaringen 
ble gitt. Noe av åpenbaringen avspeiler den tiden da den ble til, og andre ting er en reaksjon 
og nytenkning inn i tiden. F. eks er synet på kvinnen og hennes rettigheter preget av den tiden. 
Samtidig gir Koranen kvinnene på den tiden større verd og flere rettigheter enn de hadde i 
samfunnet ellers. Ebadi vil så bruke dette for å gå inn i kvinnes stilling i f. eks Iran i dag. Vår 
tid og vår situasjon er en annen. Likevel kan en lære av de prinsippene som er lagt ned i 
Koranen. Men løsningene vil ikke nødvendigvis bli de samme som da. Her kommer fornuften 
og uavhengig resonnering inn.  

Andre læresteder vil bruke de to periodene Koranen ble til annerledes. I følge Mark 
Gabriel 18 er tolkningsnøkkelen ved Al-Azhar19 universitet i Egypt en annen. Han hevder at 
den siste åpenbaringen alltid vil ha større vekt enn tidligere åpenbaringer. Det er tale om en 
slags fremadskridende åpenbaring. Siden den siste tiden var preget av krig, vil dette få stor 
betydning inn mot dagens situasjon og spørsmålet om jihad eller hellig krig. De vil tolke 
loven tradisjonelt. I slike tilfeller er det svært vanskelig å komme inn i reelle samtaler enten 
det gjelder menneskerettigheter, religionsfrihet eller andre viktige spørsmål i land der 
muslimer og mennesker med andre religioner lever sammen.  

                                                 
16 Ebadi (Kim, Aasen) 2003:309 ff hun henviser her til Watt 1968: Islamic Political Thought 
17 ibid 310 
18 Mark Gabriel: Islam og terrorisme, Ottestad, 2002 
19 Al-Azhar universitet i Kairo er ledende i Egypt og høyt rangert i hele den muslimske verden. 
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Dersom vi følger Ebadi eller andre moderate muslimer er det et stort rom for samtale. 
Her kan vi møtes på en rasjonell plattform og drøfte dagens samfunn og eventuelle vansker. 
En kristen og en muslim vil da ikke starte med å si at Koranen eller Bibelen må være 
grunnlaget. En starter i situasjonen og spør om det er verdier vi har felles. Ingen av partene 
forlater sitt ståsted, men en søker etter en felles plattform. En spør seg om vi har verdier som 
det er viktig for begge parter å verne om.  

I Sjiamuslimsk tradisjon er det ikke bare tillatt med ijtihad. Det er en plikt for de lærde 
å utøve en slik uavhengig, juridisk resonnering. Dette er en permanent prosess som har med 
Guds fortsatte ledelse av Islam etter Muhammeds død. Sunnimuslimene derimot har stengt 
portene for ijtihad fra ca år 1000 og fram til i dag. Noen Sunnimuslimer ivrer for at denne 
muligheten må åpnes igjen.  
 
2.2 Andre moderne syn på menneskerettighetene og tolkningen av Sharia 
De som har en modernistisk tolkning av Sharia er varierende etter hvilket land en befinner seg 
i. Et mer samlet uttrykk for dette synet kom til uttrykk i Kairo i oktober 2000. Da ble det holdt 
en konferanse om menneskerettigheter med eksperter fra 40 menneskerettighetsgrupper i 14 
arabiske land. Det var her et klart mål om å skape forståelse blant muslimer for andre folk 
med annen kulturell og religiøs bakgrunn. I selve erklæringen sies det at prinsippene i 
menneskerettighetene er universelle. Utgangspunktet her er internasjonalt og ikke bundet opp 
til en bestemt religion. Til forskjell fra andre islamske menneskerettigheter (Kairo,1990) er 
det ingen henvisninger til Sharia eller andre lovtekster eller hellige skrifter. 20 Dokumentet 
kan gi en plattform for samtale mellom folk fra ulike religioner. De menneskerettighetene det 
vises til her er de internasjonale menneskerettighetene i FNs regi. En vil arbeide for felles 
goder, samarbeid og frihet for alle, uten bruk av vold. Myndighetene i arabiske land blir 
spesielt oppfordret til å ratifisere internasjonale menneskerettigheter og konvensjoner.  

Målet for erklæringen er gitt i fire punkt: En ønsker at menneskene skal utvikle sin 
personlighet med en grunnleggende forståelse for menneskets verdighet, frihet og likhet, 
sosial rettferdighet og demokratisk praksis. Andre punkt går på at alle skal bli oppmerksomme 
på menneskerettighetene, være i stand til å forsvare, beholde og fremme de samme. Tredje 
punkt tar for seg behovet for å befeste vennskap og solidaritet mellom folk. En vil fremme 
respekt for andre sine rettigheter. Siste punkt går på å skape en fredskultur basert på 
rettferdighet og respekt for menneskerettighetene. 21 

I 1994 kom 22 arabiske land sammen og laget et charter om menneskerettigheter. 22 
Her er religionsfriheten behandlet i artikkel 26-28. Som andre muslimske 
menneskerettigheter, utenom den vi har behandlet ovenfor, henviser de til Sharia. Det skal 
ikke være noen restriksjoner i religionsfriheten utenom slike som er omtalt i Sharia:  
 

”Everyone has a guaranteed right to freedom of belief…Adherents of every religion 
have the right to practise their religious observances and to manifest their views 
through expression, practice or teaching, without rejudicing the rights of others. No 
restrictions shall be imposed on the exercise of freedom of belief, thought and opinion 
except as provided by the law…”  

 
Det er også frihet  til å samles i fred. Unntaket er om det går ut over nasjonens sikkerhet, 
offentlig sikkerhet eller retten og friheten til andre (art. 28). 
 
 
                                                 
20 Se Dagfinn Solheim: ”Menneskerettigheter i muslimske land” i Budskap 2003 
21 ibid side 7 
22 Arab Charter on Human Rights, Council of the League of Arab States, Cairo, Sept 15 1994 
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2.3 Hva med dialogens plass i tolkningen av menneskerettighetene? 
Noen vil si at menneskerettighetene er universelle og entydige og bare trenger å 
implementeres i alle nasjoner og samfunn. Andre vil si at hvert samfunn/kultur er unik og 
derfor må utvikle sine egne rettigheter. Mange muslimer har hevdet at de må utvikle sine egne 
menneskerettigheter  i samsvar med sin historie og sine grunnleggende verdier. Den siste er 
grei nok. Alle har rett til å utkrystallisere sine verdier. Men det hjelper oss ikke når mennesker 
fra flere religioner og livssyn skal leve sammen i en verden, i ett land, ja, kanskje i ett 
nabolag. Der har vi bruk for verdier, rettigheter og frihet vi kan enes om. Det hjelper lite om 
den ene gruppen har gode verdier for sin gruppe når de skal møte og avklare et forhold til 
noen som har andre verdier. Skal den enkelte sin frihet være absolutt slik at det bør være fri 
flyt av alkohol og narkotika. Vil samfunnet og den enkelte tjene på at det finnes restriksjoner 
og reguleringer? Hva med fri sex? Er individets frihet absolutt eller må en tenke på hva som 
tjener samfunnet og gir sunnhet og framtid for alle? Forskjellige kulturer vi ha svært 
forskjellige svar. 

Den første løsningen med universelle menneskerettigheter  må være den å etterstrebe. 
Vi har slike som er blitt til i FNs regi. Men spørsmålet er hvorledes disse skal tolkes. Skal de 
tolkes utelukkende slik USA og Vesten tolker dem, eller må vi inn i dialog med andre kulturer 
for å forstå dem og være sammen om hvordan de skal forstås. 

 
Individ eller samfunn i første rekke? Vest i møte med Øst. 
Verdiene ligger i bunn og disse må vi komme til rette med for å få en god dialog. Lee Kuan 
Yew har skrevet om ”asiatiske verdier”. I den konfutsianske tradisjonen i Asia lever individet 
som en del av familien, ikke som et autonomt individ. Den enkelte får sin verdi nettopp som 
en del av et større hele. Etter hans mening bygger økonomisk vekst og et stabilt 
samfunnsystem på familien. I Asia vil de legge mer vekt på et ordnet samfunn, harmoni, 
konsensus, respekt for autoriteter og samfunnets rettigheter. De vil være forsiktige med åpen 
debatt og offentlig kritikk. Vanskelige ting kan løses bak lukkede dører. Da er det mindre 
sjanse for å ”miste ansikt”. Selvdisiplin er også noe asiater verdsetter høyt. Det er foretatt 
undersøkelser som viser store forskjeller her mellom asiater og amerikanere. Noen vil mene at 
Vesten legger for mye vekt på liberale verdier og individuelle rettigheter. Noen vil hevde at 
det fører til oppløsning av moralen og av samfunnet som sådan. Stadig flere ønsker ikke å 
følge etter Vesten, men forsøker å verne seg mot Vestens innflytelse. De ønsker ikke en 
individuell frihet som fører til mangel på orden i samfunnet og en dårlig moral. 
 
Rettigheter eller forpliktelser? 
En hovedsak i synet på menneskerettigheter  vil være synet på enkeltindividets rettigheter i 
forholdet til samfunnet og det felles beste. Hva er viktigst, mine rettigheter eller mine 
forpliktelser i forhold til det samfunnet jeg lever i. Gawlikowski fra Polen diskuterer 23 hvor 
vidt det er uenighet om den vesterlandske modellen kan anvendes overalt. Det blir talt mye 
om vesterlandsk dominans og eksport av egne tanker og verdier. Er det slik at Vesten er 
toppen på en utvikling av sivilisasjonen. Er det bare for andre kulturer og nasjoner å kopiere 
og følge etter? 

Noen tenker på menneskerettigheter  som en absolutt frihet for enkeltmennesker. Vi 
forstår at dette ikke er mulig. Det vil føre til kaos og anarki. Individuelle rettigheter må alltid 
balanseres opp mot forpliktelser i et fellesskap. Den ene kan ikke ha frihet til å trampe på 
andre. Et samfunn kan ikke eksitere uten felles mål, rettigheter og plikter. Det vil alltid være 
behov for en balanse mellom verdier som sikrer enkeltmennesker personlig frihet og verdier 
og forpliktelser som garanterer stabilitet og disiplin i samfunnet. Forholdet mellom disse vil 

                                                 
23 ”Dialogue among civilizations as a new challenge in the era of globalization” i Kim m fl:2003:411ff 
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også være avhengig av forholdene i et spesielt samfunn og land. Disse verdiene vil ikke bare 
bevege seg en vei, men vil bevege seg på en skala mellom diktatur og anarki eller kaos.  
Noen er forarget over Vestens dominans på mange områder. Andre er livredde for Vesten og 
dens negative innflytelse. En vil ikke at ens egen ungdom skal preges av Vestens idealer og 
verdier. Kanskje tiden er inne for dialog og samtale. Kan alle kulturer ha noe å lære av 
hverandre?  

Noen har levd med en tese om at all utvikling er positiv. Materielt sett er det slik at en 
kan akkumulere kunnskap og bygge på tidligere erfaringer. Det er dessverre ikke slik når det 
gjelder livsvisdom og verdier. Baksiden av økonomisk frihet og liberalisme synes å være 
grådighet og mangel på solidaritet. Baksiden av individuell frihet synes å være egoisme 
mangel på respekt for andre.  
 
3.0 Hva skjer med kristne der muslimsk lov gjelder? 
Det vil være svært forskjellige kår for ikke-muslimer i land der Islam er en dominerende 
religion. En må gå inn på det enkelte land for å forstå hvordan religionsfriheten blir ivaretatt. 
Vi kan likevel skille mellom ”islamske stater” og land som ikke kan betegnes slike.  

En islamsk stat er en ideologisk stat som er radikalt forskjellig fra en nasjonalstat. 24 
Det er Mawdudi som sier dette. Etter hans syn skulle dette være fundamentet for alle islamske 
land som innfører islamsk lov (Sharia). En slik ideologisk stat innfører et system som bevisst 
diskriminerer mennesker i henhold til deres religiøse tilknytning. Vi kan ta med noen 
hovedpunkt som skiller mellom en islamsk stat og en sekulær stat: 

1. En islamsk stat er ideologisk. Denne staten er delt mellom troende muslimer og 
ikke-muslimer som er vantroende. 
2. Det er først og fremst de som tror på en islamsk ideologi som skal ha ansvaret for 
politikk og administrasjon i en slik stat.  Ikke-muslimer kan ikke få tillit i politikken. 
3. En islamsk stat må skille mellom muslimer og ikke-muslimer. Sharia garanterer 
ikke-muslimer spesielle rettigheter. Men de kan ikke blande seg inn i statlige saker 
siden de ikke er enige i dens ideologi.  

 
Bokens folk kan i slike land oppnå en status som kalles zimmis. Det betyr at de betaler en 
skatt (jizya) og har krav på beskyttelse av liv og eiendom. Verken staten eller det offentlige 
må da bryte de rettighetene disse har. Samtidig er skatten et symbol på ydmykelse og 
underkastelse. Zimmis blir ikke regnet som borgere i landet selv om de ofte er født der. I dette 
ligger det også en tilskyndelse til å forlate sin tro og bli muslim, og dermed få del i alle 
rettigheter. ”Å påtvinge de ugudelige skatt og undertrykke dem kreves av Guds religion.” 25 
(Koranen 9:29). Kristne er nok bokens folk, men de er også polyteister fordi de tror på 
treenigheten, og vantro fordi de ikke har den rette tro som er islam.  

Muslimske jurister sier også noe om hva zimmis (kristne, jøder og lignende) har lov 
til: 26 

1. de har ikke lov til å bygge nye kirker, tempel eller synagoger. De kan reparere 
gamle kirker men ikke bygge dem større. På den arabiske halvøy er alle andre gudshus 
enn muslimske forbudt. Muslimene har også rett til å ødelegge ikke-muslimske 
gudshus i land de erobrer. 
2. Zimmis har ikke lov til å be høyt eller lese høyt fra Skriften slik at muslimene hører 
det. 
3. De har bare lov til å trykke og selge religiøs litteratur til sine egne og i kirkene. 

                                                 
24 se Samuel Shahid: ”Rights of Non-Muslims in an Islamic State” i www.answering-
islam.org/NonMuslims/rights 
25 Sheikh Abdulla Mustafa Al-Muraghi i boken The Islamic Law Pertaining to non-Muslims  
26 ibid s.4 
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4. Korset er et symbol på vantro og må derfor ikke reises på hus eller kirker. 
5. Zimmis må ikke kringkaste religiøse møter i radio eller på fjernsyn. De har heller 
ikke lov til å trykke bilder av religiøse seremonier i bøker eller aviser. 
6. De har ikke lov til å samles på offentlige steder på sine festdager, men må holde seg 
i sine gudshus. 
7. De skal ikke innrulleres i hæren. 

 
Mawdudi uttrykker seg slik: De kristne har full frihet til å praktisere sin religion i sine egne 
byer og tettsteder. Men i muslimske områder har en islamsk myndighet full rett til å innføre 
de restriksjoner de finner nødvendig.  

Vi ser av dette siste at islamske stater ikke er noen statisk tilstand. Det ligger et klart 
ønske om at islamsk ideologi skal nå inn i nye områder slik at de kan bli preget av islam. 
Særlig i Indonesia har vi sett en folkeflytting der mange muslimer flytter inn i kristne 
områder. Når de blir i flertall vil de søke å innføre sine lover i området. På Nord-Sumatra har 
en endog innført Sharia som gjeldende lov. 

Når vi vil forstå hvordan kristne blir behandlet i land med muslimsk majoritet, er det 
også et annet skille som er viktig. Muslimene har som regel anerkjent kristne kirker med en 
lang historie. I Egypt eksisterte den kristne kirken før muslimene kom til landet. Disse har 
dermed en historisk rett som stort sett blir respektert. Det hender likevel at de kan bli angrepet 
eller forfulgt. Men slike angrep gjelder i langt større grad mennesker som omvender seg fra 
islam og blir kristne eller går over til en annen religion. Det er også vanskelig for den 
etablerte kirken å ta imot nyomvendte. Dersom de gjør det, risikerer de nemlig å bli forfulgt 
selv. Kirker har blitt ødelagt i slike tilfeller. Å avvise nye kristne synes brutalt for oss, men vi 
må også forstå deres frykt. Frafall er en alvorlig synd i islam. Frafall (apostasy) betyr 
fornektelse av islam ved ord eller handling. Frafall er behandlet både i Sharia og i selve 
Koranen (3:80-83): ”Hvordan skulle vel Gud lede folk, som faller fra efterat de er kommet til 
troen,…Deres lønn er at Guds, englers og menneskers forbannelse er over dem…Det blir 
ingen lettelse i straffen for dem, og ingen appell.” 

Dersom en mann holder fast på sitt frafall, skal konen skille seg fra ham, eiendommen 
skal konfiskeres og barna tas fra ham. Han kan heller ikke gifte seg igjen. Isteden skal han 
stilles for retten og dømmes til døden. En kvinnelig frafallen har ikke lov til å gifte seg. Hun 
skal ikke dømmes til døden, men bli forfulgt (se eksempel: Sheikh 27), slått og satt i fengsel til 
hun dør (Hanafi skolen). Andre Sharia skoler vil også kreve dødsstraff for kvinner. De 
refererer til Hadith: ”Enhver som skifter religion (fra islam til enhver annen religion) skal 
drepes.” Det er enighet om dødsstraff ved frafall i alle de fire lovskolene. 28  

Ikke-muslimer blir oppfordret til å bli muslimer, men dette skal ikke skje ved tvang. 
Men dersom noen prøver å påvirke en muslim til å gå over til en annen tro, kan han regne 
med straff. 

En annen sak som kan resultere i dødsstraff er blasfemi. Dette er blitt særlig kjent ved 
tilfellet Salmon Rusdie (som selv er muslim) og hans bok Sataniske vers. Dessuten har 
Pakistan innført dødsstraff for blasfemi. Det som er særlig farlig ved denne loven er at det 
ikke alltid blir sjekket om anklagene for blasfemi er falske. Det var dette som skjedde i saken 
til Abu Bekr (psevdonym). Mannen som var kristen, ble falskt anklaget av en nabo. Først etter 
seks år med intens kamp, også internasjonalt, ble han i fjor løslatt og frifunnet. 
 
 

                                                 
27 Bilquis Sheikh: I dared to call Him FATHER, Kingsway Publ, Eastbourne 1992/1978 
28 Doi: Shari’ah: The Islamic Law. De aller fleste muslimer vil være omfattet av disse fire lovskolene, som er 
representative for islam. 
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4.0 Hvilke følger får dette for oss som kristne og som misjonsfolk? 
 
4.1 Våre holdninger i møte med muslimer 
Holdningene bygger på kunnskap, fordommer og stereotypier, samt opplevelser. For 
misjonærer bør kunnskapen om muslimene være stor. Dette gjelder selvsagt Koranen og 
islamsk lære. Men det vi har vært opptatt med her har også stor betydning for våre holdninger. 
Hvordan tenker muslimene om religionsfrihet, hvordan tenker de om bokens folk og andre 
ikke-muslimer? Hvordan tenker de om utbredelse av islam og frafall…? Dessverre er det slik 
at fordommer og stereotypier ofte tar plassen for reell kunnskap, ofte på begge sider. Disse 
fordommene er ofte knyttet til fiendebilder. Generaliseringer er farlige fordi vi lett gjør disse 
ut fra det som er oppe i media. Media er igjen opptatt av det ekstreme. Det er det som er 
nyheter for dem. Opplevelsene våre trenger også hjelp av innsikt og forståelse. Ulike kulturer 
vil ofte støte sammen fordi de er forskjellige. Det betyr ikke at den ene har rett og den andre 
galt. 

Misjon har dessverre stundom vært preget av fiendebilder. Dette gjelder også andre 
religioner. En har tenkt på hele religionen som vond eller satanisk. Ordet hedning (som 
opprinnelig betydde ikke-jøde) har hatt noe av denne klangen. Det er bare Jesus som kan 
frelse oss mennesker, uansett kulturell eller religiøs bakgrunn. Men religionen er en del av 
kulturen som ofte har mange menneskelige verdier og har vært bevarende for samfunnet. Det 
er deler av islamsk og Østens verdensanskuelse som er nærmere den bibelske enn vestens 
materialisme og individualisme. Vi må komme med ydmykhet inn i samfunn som har tatt vare 
på den åndelige dimensjonen i livet – langt mer enn Vesten. Vi må være ydmyke overfor 
mennesker som ønsker det beste for barna sine og ikke påvirkning i retning av stort 
alkoholforbruk og fri sex. Noe av fiendebildet blant muslimene er nettopp rettet mot vestens 
dekadens og gudløshet.  

Vi har her sett på islam i forhold til spørsmålet om denne religionen er statisk og 
fundamentalistisk eller om det er rom for nytolkning. Vi har sett på representanter fra både 
fundamentalister og reformvennlige. For oss er det viktig å kjenne også de reformvennlige. Vi 
må særlig se på islam der vi er og forstå at den kan være forskjellig fra andre steder. Når vi 
kjenner til de positive sidene ved islam, vil det være lettere å komme i samtale med muslimer. 
Vi vil se at de har mange verdier som er felles med kristne. De er i utgangspunktet opptatt av 
den åndelige siden av menneskelivet. Vi vil finne at de har svært lite av det vi kaller 
rasediskriminering – f eks mellom hvit og svart. De er opptatt av likhet og å hjelpe de fattige i 
samfunnet (en av søylene er knyttet opp mot dette). Dette er idealer og ikke alltid vil du finne 
det i praksis – som i kristne sammenhenger. Du vil likevel finne klangbunn på disse og mange 
andre områder som vi kan samtale om for å gjøre samfunnet bedre. Dessuten er det mange 
ting som drøftes i dag: kvinnens stilling, straff og straffemetoder, religionsfrihet osv. 

Et annet tema vi har vært inne på er krig – fred problematikken. Det er viktig at ikke 
bare terrorister og krigshissere får dominere bildet. Det er riktig at noen muslimer vil bruke 
terror og frykt som våpen. Ofte rekrutteres disse ”krigerne” fra fattige og umenneskelige 
forhold. Misjonen vil også være opptatt av å bedre livsvilkårene for fattige og undertrykte. 
Men det finnes også mange som vil fred og gode relasjoner mellom muslimer og andre. 
Menneskerettighetserklæringen fra 2000 i Kairo representerer også et muslimsk syn. Vi så at 
et av punktene tok for seg behovet for å befeste vennskap og solidaritet mellom folk. En vil 
fremme respekt for andre sine rettigheter. Siste punkt går på å skape en fredskultur basert på 
rettferdighet og respekt for menneskerettighetene. 

Jesus talte om de som skaper fred. I Efeserbrevet hører vi at de som var langt borte nå 
er kommet nær og er medarvinger. Fiendskapen er brutt. Kristus forener jøder og hedninger:  
Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. 
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For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned det gjerde som skilte, fiendskapet 
(Ef 2,13f). 
 
4.2 Dialog og samtale eller fiendebilder? 
Vi har sett på spørsmålet om våre holdninger. Hvordan skal vi leve og oppføre oss blant 
muslimer. Det er ikke i dette arbeidet tid eller sted for krig og krigsterminologi. Christine 
Mallouchi har gitt oss et flott vitnesbyrd i sin bok. 29 Hun er en kristen som har levd 
storparten av sitt liv blant muslimer. Hun giftet seg inn i en muslimsk familie i Syria og har 
siden bodd i flere muslimske land. Til tross for ideologi og holdninger vi har sett på i denne 
artikkelen, kan hun vitne om et godt fellesskap blant muslimske venner og familie. Vi trenger 
å studere Islam ut fra Skrifter og tradisjon. Vi må likevel ikke la disse (sanne) bildene binde 
oss i møte med mennesker. Hos mange kristne er holdningene preget av frykt og stereotypier. 

Midt under korstogene var det en kristen som gikk mot strømmen. Frans av Assissi 
viste også i denne tiden kjærlighet og omsorg for enkeltmuslimer. Det er denne veien 
Christine vil følge. Hun velger å skille mellom det som gjøres av det regjerende regimet og 
folket som bor i landet. Christine har bodd 20 år blant muslimer. Ikke en gang i løpet av disse 
20 årene har hun opplevd personlig fiendskap fra muslimer pga av at hun er en kristen. 30  

Ett av kriteriene for arbeid blant muslimer er ifølge Mark å være utholdende. Store 
mediaoppslag og store kampanjer med mye PR gir neppe det ønskede resultatet. Det kan tvert 
imot virke mot sin hensikt og styrke motsetningsforholdet mellom kristne og muslimer. 
Metodene vil måtte variere etter hvor en er, men det personlige og venneevangelisering vil 
være viktig i arbeidet blant muslimer. Det er ikke det aggressive som vinner fram, men de 
som forstår og går sammen med muslimer som venner. 
 
4.3 Frimodig vitnesbyrd  
Mark Gabriel konsentrerer seg i sin bok 31 om hellig krig og terrorisme. Han har også mot 
slutten skrevet om hvordan en skal vitne for muslimer. Han går videre inn på det vrengebilde 
muslimene har av kristendommen. En må være klar over disse misforståelsene. Noen som 
omvender seg fra islam til kristendommen vil gjerne være i fred og sitter bak stengte dører, 
sier Mark. Mark har et brennende ønske om å sette muslimer i frihet ved hjelp av evangeliet. 
Vi elsker alle mennesker med Guds kjærlighet. Det er bare evangeliet som kan fylle deres 
behov. Mer enn en femtedel av verdens befolkning er muslimer. Samtidig er kristendommen 
verdens største religion. Vi må ha tro og tillit til at vi kan nå den muslimske verden med 
evangeliet. 32 Muslimer tørster etter kjærlighet, tilgivelse og nåde. Han har ti ”bud” når det 
gjelder å nå muslimer med evangeliet. 33 Han avslutter med ”Vær fremfor alt ydmyk. Snakk 
med vennlighet og kjærlighet. Dette vil rydde veien for deg. Mitt rop og mine bønner er at 
Jesus Kristus skal trekke millioner av muslimer inn i sitt rike.” 

Mark har med fortellinger som viser at andre muslimer er like hungrige etter 
evangeliet som han selv var. Herren forbereder muslimene sine hjerter for evangeliet. Vi kan 
skyte inn her at ganske ofte hører vi om at muslimer har drømmer som åpner dem for 
evangeliet. 

Mark oppfordrer til frimodig vitnesbyrd blant muslimer. Ved siden av dette er han 
særlig opptatt av utfordringene som møter en muslim som blir kristen. Sammen med det å 
vitne er det så viktig at vi bruker mye tid sammen med dem som omvender seg. Dette sier han 

                                                 
29 Christine Mallouchi: Waging Peace on Islam, 2000 
30 ibid p. 29 
31 Mark Gabriel: Islam og terrorisme. Prokla-Media, Ottestad 2003. Mark har selv vært imam i en moske og var i 
mange år professor i muslimsk historie. Han bor nå i USA. 
32 ibid 228 
33 ibid 229-231 
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også fordi han selv har opplevd hvor vanskelig det er. Vi nevner senere i denne artikkelen 
Bilquis som vitner om det samme. 

En omvendt muslim trenger støtte og hjelp fordi han vil møte ytre forfølgelse og 
motstand. Han vil miste en ytre trygghet som det gir å høre med til et fellesskap. Han kan bli 
utstøtt av familien og vil stundom trenge økonomisk støtte. Ved siden av dette må han lære 
hva det vil si å være en Jesu disippel. Hva med bønneliv, bibellesning og kristent fellesskap? 
Han kan også møte vansker i forhold til kristne sine holdninger til alkohol og til 
rasefordommer. Han må også lære hva renhet i seksuelle forhold betyr. Kort sagt blir 
seksuelle forhold behandlet som noe skittent i islamsk lære og forkynnelse. 34 En muslim er 
vant til skarpe skiller mellom kjønnene. Der skillene blir mindre kan dette bety en sterk 
fristelse for dem som er vokst opp med sterke ytre skiller og liten kontakt mellom kjønnene. 
Mark taler om å bli involvert og å vise dem kjærlighet. Han anbefaler også en fadderordning 
der noen tar seg særlig av de som er nye i troen. 
 
4.4 Mot en strategi 
Her skal vi ikke skrive en strategi for arbeid blant muslimer. Det vi gjør er heller å konkludere 
når det gjelder noe av det vi har vært inne på. Noe av hensikten har vært å få et nyansert bilde 
av muslimene. Historisk og i dag er det mye terror, frykt og krig som danner mediebildet i 
forholdet mellom kristne og muslimer. Dette er ikke noe godt utgangspunkt for misjon. 
Mange land forbyr kristen misjon. Myndighetene er redde for kristne, ikke nødvendigvis fordi 
de er kristne, men fordi det lett oppstår farlige situasjoner mellom kristne og muslimer. I 
Sentral-Asia vil myndighetene begrense både antall moskeer og kristne kirker. Spesielt er de 
redde for at kristne går inn i klart muslimske områder og vitner om sin tro der. Det kan lett 
skape uro og ødelegge stabiliteten. Arbeid blant muslimer krever mye visdom, kjærlighet og 
også frimodighet. 

Det kristne livet vil få særlig stor betydning i arbeidet blant muslimer. Vi må ha 
tolmodighet mens de falske bildene av hva det er å være kristen faller bort. Dessuten må vi 
være klar over at mange forbinder kristendommen med Vesten. Selv om kristne og muslimer 
har mange felles verdier, vil de ofte se på oss som rasjonalister i moralsk forfall. Mange av 
dem tror at Vestens (og vår) innflytelse vil være ødeleggende for den kommende generasjon. 
Det tar tid å se at vi har felles verdier. 

Det vil likevel også være nødvendig å se på forskjeller. Det gjelder verdier og syn på 
livet. I særlig grad gjelder det tilgivelse, nåde og Gud som Far. Midt i mange gode 
samfunnsverdier muslimene har, kjenner de ikke Jesus som frelser og frigjører. De kjenner 
ikke en kjærlig Far som har utvalgt dem i Kristus og ikke pga gjerninger.  

Vi forstår at kristent arbeid blant muslimer (misjon) vil variere sterkt fra land til land. 
Det vi har sett på i denne artikkelen vil understreke hvor viktig det er å tenke over hvilke kår 
en muslim som blir kristen vil få i sitt land og på stedet der han bor. Han vil svært ofte miste 
sitt menneskelige fellesskap. Skal han forlate sin familie og sitt fellesskap (umma) og flytte 
inn i et kristent fellesskap? Finnes det noe slik fellesskap? Er alternativet å rømme til et annet 
land? Arbeidet med å finne en løsning på dette som passer til situasjonen blir avgjørende for 
om kirken skal vokse. Jeg forstår at i Bangladesh prøver de kristne å vinne hele familier. De 
vil ikke døpe noen i familien før de har samtalt med de andre i familien. Noen ganger går hele 
familier over til kristendommen. Da blir det lettere og de slipper hat og fiendskap fra sine 
nærmeste. Bilquis Sheikh viser oss svært tydelig hvor fryktelig det er å bli frosset ut og truet 
av sin egen familie. Gutten hennes ble ikke tatt ifra henne, men det kunne gjerne blitt 
konsekvensen. Hun valgte etter en tid å forlate sin familie og sitt land. 

                                                 
34 ibid 240 
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En misjonsstrategi må tenke gjennom hvordan en kan skape gode kristne fellesskap blant 
muslimske folk.  

I denne sammenhengen kan en gjerne rette fokus på Vestens individualisme og Østens 
og islams vektlegging av samfunnet. Både Østen og islam vil vektlegge hvor viktig samfunnet 
er. Vi lever ikke for å utfolde oss selv, men for å bidra med noe i samfunnet. Dette vil tjene 
både oss og samfunnet. De vil derfor tale om forpliktelser som vi har like mye som 
rettigheter. Den enkelte må finne sin plass i samfunnet og gjøre sin plikt der. Når noen bryter 
ut av fellesskapet (umma), betyr dette noe for hele fellesskapet. I fellesskapet er den enkelte til 
nytte og gagn for de andre. Ved siden av dette vil omvendelse for muslimer være forbundet 
med skam. En som forlater islam og går over til en annen religion eller livssyn vil føre skam 
over hele familien. Tanken om å vinne hele familier er nærliggende. Hva kan vi gjøre når 
dette ikke er mulig? Her kommer vi også inn på hvem som tar de viktige avgjørelsene i et 
muslimsk samfunn. Det er ikke sikkert en ungdom selv kan bestemme hvilken religion han vil 
tilhøre. 

Et annet viktig spørsmål vil være hva som bør vektlegges og hvordan 
bibelundervisning blant muslimer bør skje? Hva har de fått med seg fra Bibelen gjennom 
Koranen? Finnes det tilknytningspunkt her? Har dette også ført til vrangforestillinger? Skal en 
bruke de navnene på bibelske personer de er kjent med fra Koranen? 
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Den logiske positivismen  
 
 
ved Kenneth Ellefsen  
 
1 Innledning  
Denne artikkelen vil i hovedsak ta for seg to problemstillinger: ”(1) Hva er hovedtrekkene i 
vitenskapsfilosofien til den logiske positivismen (Wienerkretsen), og (2) hvilke konsekvenser 
får deres syn for bruken av religiøst og moralsk språk?  
 
2 Den logiske positivismen  
 
2.1 Wienerkretsen  
Den logiske positivismen, eller den logiske empirismen, var en vitenskapsfilosofisk retning 
som hadde spesielt stor innflytelse på 1920- og 1930-tallet. Den logiske positivismen knyttes 
gjerne til et bestemt miljø, kalt Wienerkretsen, og denne retningen kom tik å øve stor 
innflytelse på filosofien i Tyskland, Østerrike, England, Skandinavia og USA helt frem til 
krigsutbruddet drev retningens representanter til landflyktighet i den angloamerikanske 
kulturkrets. Noen av de mest kjente er matematikeren Richard von Mises (1883-1954), 
sosiologen og filosofen Otto Neurath (1882-1945), fysikeren og filosofen Moritz Schlick 
(1882-1936), filosofen Rudolf Carnap (1891-1970), matematikeren Hans Hahn (1879-1934), 
Alfred Jules Ayer (1910-1989) og Carl G. Hempel (1095-1997). I vårt eget nordiske miljø var 
det særlig filosofen Arne Næss (1912 - ) som viste interesse for den logisk-positivistiske 
filosofi. Selv om vi kan definere Wienerkretsen som en egen vitenskapsfilosofisk retning, var 
de slett ikke enige med hverandre i ett og alt. Likevel oppfattet de seg som en gruppe og 
utarbeidet en felles filosofisk posisjon. Flere kongresser ble holdt. Tidsskriftet Erkenntnis kan 
ses på som retningens offisielle talerør.  
 De fleste av Wienerkretsens medlemmer delte ønsket om alle ”vitenskapers 
prinsipielle enhet”, den såkalte enhetstesen (Holgernes 1997:13). Men hvorfor ble retningen 
kalt for logisk positivisme? Navnet peker tilbake på to viktige grunnprinsipper for 
vitenskapelig arbeid, nemlig logikk og positivisme. Positivismen er en form for 
kunnskapslære som krever at all kunnskap må søkes i den verden vi kan sanse. Når man 
bedriver vitenskap, må man ta utgangspunkt i det som kan sanses, det observerbare. Det er 
kun denne sansbare virkelighet som kan danne grunnlaget for et vitenskapelig arbeide. 
Logikken skal systematisere og klargjøre hvilke påstander som er i overensstemmelse med 
den sansbare virkelighet. På mange måter kan vi si at den logiske positivismen kombinerer 
den klassiske empirismens betoning av det sansemessige som vilkår for erkjennelse, og en 
logisk stringens som kan føres tilbake til rasjonalismen og Descartes. Hauge skriver: 
 

”Benevnelsen logisk positivisme signaliserer derfor allerede i overskriften hva denne 
retningen mener vi må gjøre for å oppdage sannheten om den verden vi lever i: Vi må 
undersøke og klargjøre vårt språk og finne ut om våre utsagn om verden har dekning i 
den verden vi kan sanse” (Hauge 2001:111).   

 
2.2 Vitenskapens grunnlag  
Utviklingen av vitenskapene skapte debatt om hva som kjennetegner sann vitenskap. Man 
ville unngå at forskere henga seg til spekulasjoner som det ikke var vitenskapelig dekning for. 
De logiske positivistene ville dra en skillelinje – en demarkasjonslinje – mellom ekte 
vitenskap og skinnvitenskap (Hauge 2001:113). De hadde stor forkjærlighet for fysikk, og 
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mente fysikken burde stå som forbilde for all vitenskapelig forskning. Fysikken har på 
bakgrunn av enkeltobservasjoner mulighet til å fremsette generelle lovmessigheter med evig 
gyldighet, mente de. Også fag som historie, psykologi, sosiologi skulle gjøre bruk av slike 
lovmessigheter som forklaringsnøkkel på fenomener. Alle erfaringsvitenskaper skulle basere 
seg på samme forskningsmetode, forklaringsmetode, og vitenskapelig språkbruk med 
naturvitenskapen som forbilde. Først da kunne de gjøre krav på å være reelle vitenskaper. 
Vitenskapen er også avhengig av et klart og logisk språk som kan avspeile denne 
virkeligheten. Det er her logikken og verifikasjonsprinsippet kommer inn i bildet.  
 
2.3 Verifikasjonsprinsippet  
Når vi skal skrive vitenskapelige rapporter og avhandlinger, er vi avhengig av et klart og 
tydelig språk. Dette språket må ifølge de logiske positivistene avspeile den observerbare 
virkeligheten og samtidig være logisk. Det største problemet ifølge de logiske positivistene 
var at den vanlige talen og skriftspråket var for lite eksakt og egnet seg til lite bruk i 
vitenskapelig arbeide. Faktisk hevdet de logiske positivistene at en god del filosofiske 
problemer oppstod fordi folk gikk seg vill i språket. Da var formallogikken utviklet av 
Bertrand Russell (1872-1979) og språkfilosofen Ludwig Wittgenstein (1889-1951) bedre 
egnet. Wittgenstein mente at forholdet mellom språk og virkelighet kunne formes i enkle 
setninger som han kalte elementærsetninger. Ved å kombinere disse elementærsetningene, 
kunne man gjøre greie for komplekse saksforhold. Denne tankegangen videreutviklet de 
logiske positivistene ved å hevde at disse elementærsetningene tilsvarte det sansemessige. 
Dermed fikk man opprettet en kontakt mellom språket og virkeligheten. Mer kompliserte 
emner kunne da beskrives ved å kombinere elementærsetninger med logiske bindeord som 
”og”, ”eller”, og ”hvis-så”.  
Dagsordenen for de logiske positivistene var å etablere et skarpt skille mellom vitenskap og 
ikke-vitenskap (eller pseudovitenskap), mellom det som gir mening og det som ikke gir 
mening. På denne bakgrunn fremsetter de logiske positivistene noen ”kjøreregler” som skal 
hjelpe oss å unngå vanlige fallgruver:  

I. Språkets konstruksjon må være velformulert. Det betyr at den grammatikalsk og 
syntaktisk må være så klar at den ikke sår tvil om utsagnets mening.  

II. De vitenskapelige utsagnene må være av deskriptiv (beskrivende) art. Bare deskriptive 
utsagn kan vi vurdere til å være enten sanne eller falske. Dette kravet førte videre til at 
man derfor måtte utelukke normative utsagn fra vitenskapelige arbeide. Dette skal vi 
komme tilbake til.  

III. Erfaringsvitenskapene skal bare beskrive den virkelighet vi har mulighet til å 
observere gjennom sansene. Det man kan observere og erfare er det som mennesket 
har mulighet til å skaffe seg kunnskap om, hevdet den logiske positivismen. Med den 
klassiske fysikkens begrepsapparat som forbilde, ville Wienerkretsen at bare den delen 
av virkeligheten vi kan observere, skulle danne mønster for vitenskapelige 
uttrykksformer og metode (Holgernes 1997:17-18).  

Enkelt sagt mente den logiske positivismen at alle setninger må gjengis i et språk som 
korresponderer med virkeligheten og disse utsagnene må være av deskriptiv art. Men hvordan 
skal vi analysere disse elementærsetningene og bedømme om de er logisk korrekte? For å 
kunne avgjøre om påstandene var sanne, måtte det foretas en test, enten gjennom empirisk 
verifikasjon eller logikk. Den logiske testen skulle avgjøre om setningens meningsinnhold 
stod i sammenheng med de definisjoner den gjorde bruk av. Slike setninger ble kalt 
analytiske. Et eksempel: ”Alle ungkarer er ugifte.” Denne setningen er analytisk korrekt fordi 
definisjonen på en ungkar er en ugift mann. Den andre testen var en empirisk verifikasjon 
hvor man gjennom metoder skulle kunne avgjøre om det vitenskapelige utsagnet var 
meningsfullt. Et eksempel: ”Onkel Pers’ tenner består av kalsium.” Gjennom å trekke ut alle 
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tennene til onkel Per, og utsette de for en rekke vitenskapelige forsøk, kan vi verifisere at 
onkel Pers tenner nettopp består av kalsium. Den siste testen behandlet såkalte syntetiske 
setninger.  
 Som en oppsummering kan vi si at for de logiske positivistene måtte alle påstander 
kunne verifiseres enten som syntetiske eller analytiske. Gilje og Skirbekk (1996:371) 
konkluderer med at kunnskapsmessig meningsfulle utsagn kun finnes i formalvitenskapene 
(logikk, matematikk) og i erfaringsvitenskapene (etter en vitenskapelig metode). Men disse 
vilkårene førte til at visse utsagn ble plassert utenfor som nonsens eller meningsløse.  
 
2.4 Normative og metafysiske utsagn er nonsens!  
Hva da med utsagn som ”Gud er god” eller ”Idéverdenen er den virkelige”? Kan disse 
påstandene ha mening? Nei, vil den logiske positivismen hevde. Utsagn som sprenger 
rammen for den virkelighetsforståelsen vi kan erkjenne gjennom sansene, må forkastes, for 
det finnes ingen mulighet til å verifisere utsagnene. Hvis det ikke er mulig å avlede en eneste 
observerbar konsekvens, så forblir utsagnet av metafysisk art og må forkastes. Metafysiske 
utsagn blir betraktet som forføreriske fordi de gir opphav til forvirring og evigvarende 
diskusjoner. Avvisningen av de metafysiske utsagnene får ikke bare konsekvenser for 
teologien, men også for klassisk metafysikk og spekulative teorier som for eksempel idélæren 
til Platon.  
 Nå må det imidlertid sies at selv om disse metafysiske utsagnene er meningsløse, 
frakjenner ikke den logiske positivismen dem enhver sannhetsverdi. Men de metafysiske 
utsagn er verken sanne eller falske. Utsagnene blir kun en samling skrifttegn eller lyder som 
ikke kan uttrykke noe egentlig innhold. En logisk positivist vil ikke avvise Guds eksistens, 
men påstanden om Guds eksistens kan verken verifiseres gjennom en analytisk og syntetisk 
analyse. Og fordi utsagnet ikke kan stadfestes på denne måten, har det heller ikke noen 
mening, utsagnene er derfor kognitivt meningsløse. Man vil ikke benekte at slike utsagn har 
emosjonell betydning, men følelser kan ikke gi sikker kunnskap. Filosofen Rudolf Carnap 
skriver:  

 
”Følgelig feller den logiske analysen dommen menigsløshet over all påstått 
kunnskap som utgir seg for å handle om forhold over eller bak våre 
erfaringer.” (Sitert etter Holgernes 1997:20).  

 
Istedenfor å skulle gå inn i ørkesløse diskusjoner om Guds eksistens, vil den logiske 
positivismen hevde at både ateisten og den troende tar feil. For begge parter, selv om de er 
grunnleggende uenige, kan verken verifisere eller falsifisere Guds eksistens. En logisk 
positivist vil dermed slippe å gjøre seg opp noe standpunkt, med den begrunnelse at utsagnet 
er meningsløst.  
 Den logiske positivsimens avvisning av metafysiske utsagn får ikke bare konsekvenser 
for teologiske og ontologiske spørsmål. Også vitenskapelige teorier som ikke er  blitt 
verifisert står i fare for å bli avvist som menigsløst snakk. Brown (1998) refererer til 
Demokrits atomlære som et slik tilfelle. Demokrit (ca 460-370 f.Kr.) hevdet at det værende 
bestod av små udelelige partikler han kalte atomer. Disse atomene var alle tings byggesteiner, 
og deres bevegelse førte til at ting/elementer forandret seg. I over tusen år lot det seg ikke 
gjøre å verifisere teorien til Demokrit empirisk, før på 1800-tallet da engelskmannen Dalton 
formulerte en empirisk prøvbar versjon. Siden den gang har teknologisk nyvinning gjort det 
mulig for oss å stadfeste atomteorien ved hjelp av vitenskapelige metoder (Brown 1998:115). 
Hvis vi skulle følge de logiske positivistenes verifikasjonsprinsipp, ville dette tilsi at 
Demokrits atomteori i ca 1800 år ville forbli en spekulativ filosofi og dermed menigsløs!  
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 Nå var det ikke bare metafysiske utsagn som måtte avvises i den logisk-positivistiske 
tankegang. Også verdidommer og etiske normer måtte avvises, men avvisningen er av en litt 
annen karakter. Tidligere sa vi at vitenskapelige utsagn skulle være deskriptive, dvs. ikke ta 
stilling til den gitte handling/fenomen. Hvis jeg bedømmer en persons handling negativt, og 
uttrykker: ”Dette skulle du aldri ha gjort!”, fungerer mitt utsagn kun som et følelsesutbrudd. 
Mitt utsagn er verken sant eller falskt fordi de ikke uttrykker reell kunnskap, dermed blir min 
verdidom meningsløs ifølge den logiske positivismen. Verdidommer – dvs. etiske og estetiske 
utsang – vil bli erklært meningsløse fordi de kun uttrykker følelsesmessige holdninger.  
 La meg bruke et eksempel: ”Ludvig Nessa føler avsky for abort.” Hvis vitenskapens 
oppgave er å bedrive deskriptive observasjoner, er dette et utsagn som har mening. Vi kan 
observere det Ludvig Nessa sier og gjør, og dermed konstatere at han er motstander av abort. 
Men det går ingen direktelinje fra et beskrivende utsagn til et normativt utsagn som ”Abort er 
moralsk forkastelig.” Det siste utsagnet er meningsløst fordi det uttrykker en personlig 
mening og verken testes analytisk eller syntetisk. Her ser vi tydelig at det første utsagnet kan 
ha kognitiv mening, mens det andre ikke har det. Nå vil ikke en logisk positivist hevde at 
mennesker ikke kan gjøre seg opp en mening om rett og galt. Men man blander kortene hvis 
man tror at etiske normer baserer seg på faktisk kunnskap.  
 
3 Innvendinger mot den logisk-positivistiske vitenskapsfilosofi  
Vi kan på en noe overflatisk måte systematisere innvendingene mot den logiske positivismen 
i tre deler: 

a) Kritikken av enhetstesen 
b) Kritikken av verifikasjonsprinsippet 
c) Kritikken av deres syn på etiske normer 

Den logiske positivismens forkjærlighet for fysikk førte til deres ideal om at alle vitenskaper, 
med forbilde i naturvitenskap, skulle i hovedtrekk gjøre bruk av samme forskningsmetode og 
forklaringsnøkkel. Enhetstesen ble formulert som en tese hvor alle vitenskaper må gjøre bruk 
av en bestemt metode for å kunne forklare og eventuelt forutsi konkrete enkeltfenomen ut fra 
lovmessigheter. Dette standpunktet er imidlertid svært problematisk.  
 For det første er det usikkert hvor enhetlig vitenskapene egentlig er. Det er stor 
forskjell på å bedrive forskning på naturvitenskapelige fenomener, og på menneskelige eller 
kulturelle aspekter. Nordenstam (2001) viser i sin artikkel Humanioras inntog i vitenskapens 
verden at det er umulig for humanioriafagene å gjøre bruk av naturvitenskapens metoder og 
egenart. Hvis fagets vitenskapsidealer ble hentet fra naturvitenskapene, står man i fare for 
ikke å få fanget inn det vesentligste ved mennesket som kulturvesen. Kritikken kom fra blant 
annet Ernst Cassirer som mente at forskjellen mellom human- og naturvitenskapene var at 
fagene dreide seg om to ulike virkelighetsområder , natur og kultur (Nordenstam 2001:68).  
 Nå ville imidlertid de logiske positivistene godta en todeling av vitenskapen i 
formalvitenskaper (logikk og matematikk) og erfaringsvitenskaper (psykologi, historie, 
samfunnsvitenskaper og naturvitenskaper). Men deres ønsker om å kunne bruke 
naturvitenskapelige metoder i samfunnsfagene la også føringer for hvordan slik forskning ble 
presentert. Psykologien er her et godt eksempel på dette. De logiske positivistene Otto 
Neurath og Rudolf Carnap hevdet at ”alt som skjer er en del av den fysiske virkeligheten og 
kan gjengis i et språk som reflekterer denne virkeligheten.” (Seglen 2001:86). Denne tesen 
innbefattet både naturfenomener og indre mentale tilstander. Den forutsetter et materialistisk 
menneskesyn.  
 En av de filosofene som rettet flengende kritikk mot et slikt syn på psykologien var 
den norske filosofen Hans Skjervheim (1926-1999). I sin essaysamling Deltakar og tilskodar 
(1976) skriver Skjervheim at en slik behandlingsmåte i psykologien reduserer mennesket til 
bare å være et objekt. Gjennom å objektivere mennesket blir mennesket kun en ting i vår 
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verden, og ikke et levende subjekt med sin egen livshistorie og følelser. Hvis en terapeut 
objektiverer sin pasient, så stiller behandleren seg selv utenfor, og gjør seg selv til en 
fremmed. Forholdet mellom behandler og pasient må være sett fra et deltakerperspektiv, og 
ikke et tilskuerperspektiv. Positivismen, mener Skjervheim, behandler alle ting som objekt 
eller fakta (Skjervheim 1976:180ff).  
 Den logisk-positivistiske enhetstese innebærer ikke bare en bruk av samme 
forskningsmetoder. Enhetstesen betinger også at alle objekter/tema som vitenskapen skal 
forholde seg til, har en felles natur og er av samme slag. Dette kan være et vanskelig 
standpunkt å inneha. Konsekvensen vil være at historiske fenomener, teologi og psykologi 
skal behandles på samme måte som Newtons naturlover. Debatten om dette standpunktet har 
vært livlig, spesielt innenfor de humanvitenskapelige fagene. Ved å spissformulere påstanden 
noe, kan man si at i den logiske positivismen blir humanoriafeltet et synseområde uten 
anerkjente vitenskapelige metoder.  
 For det andre kan verifikasjonsprinsippet utsettes for kritikk. Verifikasjonsprinsippet 
tenderer til å mene at all sann kunnskap må kunne verifiseres empirisk for å være meningsfull. 
Hva da med selve prinsippet? Kan denne tesen testes erfaringsmessig og dermed ha kognitiv 
mening? Nei, vil mange kritikere hevde. Prinsippet kan verken testes analytisk eller syntetisk, 
og står dermed i fare for å falle inn under det tesen erklærer som menigsløst. Med 
verifikasjonsprinsippet gjør den logiske positivismen bruk av en tese som blir stående som en 
påstand, en påstand forutbestemt og langt på vei hevet over enhver form for diskusjon.  
 Dersom verifikasjonsprinsippet er en tese som skal gjelde i enhver form for 
mellommenneskelig kommunikasjon, vil det tilsi at metafysiske og eksistensielle spørsmål 
skyves ut av samtalen som spekulative emner. Samtaler som omhandler emner som går utover 
den rent konkrete virkelighet vil derfor ikke ha noen mening, og burde da ses på som 
tidssløsing. Men dreier ikke den gode samtalen seg om emner som strekker seg ut over det 
immanente? Undertegnede er av den oppfatning at et karakteristisk trekk ved mennesket er 
dets mulighet til undring, religiøsitet og eksistens. Disse tankene oppstår ikke i et vakuum, 
men utvikler seg i en dialog. Ved å gjøre metafysiske og estetiske påstander til meningsløse 
utsagn, reduserer man viktige menneskelige kulturaktiviteter.  
 Samtidig blir det strenge kravet til logisk setningsoppbygging et problem for de 
daglige samtaler og meningsutvekslinger. De færreste av oss er opptatt av at utsagnene våre er 
logiske korrekt oppbygd. Likevel erfarer vel de fleste seg forstått i den mellommenneskelige 
kommunikasjonen. Den logiske positivismen skal gis anerkjennelse for å ha poengtert at vi i 
vår språkbruk må uttrykke oss så klart og tydelig som mulig. På samme tid skaper kanskje 
deres språkfilosofi for stor avstand til hverdagens virkelighet?  
 Den tredje, og siste innvendingen, går på den logiske positivismens syn på normative 
utsagn. Til en viss grad kan det være rett at man gjennom observasjon ikke kan få stadfestet 
en etisk rett handling, samt at følelsene til en viss grad styrer våre etiske valg. Det som 
imidlertid er et problem med et slikt standpunkt er hvordan man argumenterer for en etikk 
som skal gjelde alle. Visse normer må et samfunn ha felles for at samfunnet ikke skal gå helt i 
oppløsning. Det de logiske positivistene ikke kommer til rette med, er den moralske 
forpliktelse som går utvover det individuelle, altså regler av allmenngyldig art. Det som vil 
være galt for meg i en gitt situasjon, vil også være galt for andre som befinner seg i samme 
situasjon. Å forankre våre etiske standpunkter ut fra en følelsesmessig bedømmelse er 
problematisk. Grunnen til dette er at følelsene varierer fra person til person og fra sak til sak. 
Vaags (2000:41) påpeker at vi lettere ville reagere følelsesmessig på et drap i nabolaget enn et 
drap begått i middelalderen. Selv om vi vanskelig kan finne en etisk plattform som alle vil gi 
sin tilslutning til, har etikken likevel den funksjon å regulere folks adferd. Risikoen for å ende 
opp i en etisk subjektivisme kan være stor for en del logiske positivister. Nå skal det sies til 
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deres fordel at de slett ikke var likegyldige til moralske spørsmål. Tydeligst kommer dette 
frem ved deres kamp mot fascismen i mellomkrigstiden (Skirbekk og Gilje 1996:372).  
 
4 Tilbakeblikk  
I denne artikkelen har jeg søkt å gjøre rede for den logisk-positivistiske vitenskapsfilosofien, 
og hvordan denne gir føringer for bruken av religiøst og moralsk språk. Den logiske 
positivismen blir gjerne knyttet til et filosofisk miljø kalt Wienerkretsen, men retningen fikk 
stor betydning for hele den analytiske filosofitradisjon. Hovedagendaen til de logiske 
positivistene var å dra et skille – en demarkasjonslinje – mellom vitenskap og 
pseudovitenskap. Ved bruk av samme metodiske tilnærming, den deduktiv-nomologiske, 
skulle all vitenskapelig aktivitet fremtre som enhetlig.  I denne sammenheng ble det utviklet 
et verifikasjonsprinsipp som skulle avgjøre hvilke utsagn som gir mening. I korthet går 
verifikasjonsprinsippet ut på at vitenskapelige utsagn må kunne testes empirisk for å være 
meningsfull. Gjennom et slikt prinsipp kunne man forkaste metafysiske og normative utsagn 
som kognitivt meningsløse. Metafysiske og normative utsagn er verken sanne eller falske, og 
nettopp derfor er slike påstander uten kognitiv mening ville den logiske positivismen hevde.   
Kritikk har blitt reist mot dette vitenskapsidealet. For det første vil selve 
verifikasjonsprinsippet vanskelig verifiseres av sin egen tese. Og siden deres egen tese ikke 
lar seg verifisere blir spørsmålet stående: Vil utsagn som ”Gud er god” eller ”Du skal ikke slå 
i hjel” også ha mening?  Det andre springende punkt er enhetstesen. Det er umulig for 
humaniora- og naturvitenskapene å bruke samme metode, da det dreier seg om to ulike 
virkelighetsområder. 
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